
1

 

 

IGREJA PRESBITERIANA DE CATANDUVA 

21/10/2018 Boletim Informativo 

Tema do Ano: “Equipando os Santos para o desempenho de seu Serviço.” Ef. 4.12 

Participe da Política. 

Aos planos do Senhor nenhum governo pode se opor. A política é 

apenas um método que Ele usa para realizar Sua vontade. Pessoas de 

valores contrários à Palavra usam o poder político com intenção ma-

ligna. Nossas vidas estão nas mãos do Senhor e Ele trabalha para com-

pletar o plano da salvação e a manifestação do Senhor Jesus. É o Se-

nhor quem “remove reis e estabelece reis” (Dn 2.21); “o Altíssimo tem 

domínio sobre o reino dos homens; e o dá a quem quer” (Dn 4.17).  

Nenhum tipo de governo humano pode estabelecer a paz dura-

doura. O voto não reforma o mundo pagão de suas práticas idólatras, 

imorais e corruptas de governo. A transformação é a partir do novo 

nascimento. 

O propósito de um governo, de acordo com as Escrituras, é reali-

zar o bem para os cidadãos, administrar bem os recursos e manter a 

paz. 

Todo cristão deve votar. Deve atentar para a integridade do candi-

dato; se está comprometido em combater a corrupção; se seus valores 

estão alinhados aos que cremos (família, aborto, ideologia de gênero, 

etc). 

Todo cristão-eleitor tem o direito de se empenhar para que seu 

candidato se eleja. Mas o compromisso com o partido político deve 

estar muito aquém do compromisso com Cristo e a comunhão com os 

irmãos. A política não deve ser um embaraço para koinonia cristã. 

Em tempos de eleições, somos surpreendidos pela violência ver-

bal. Além disso, um dos candidatos à Presidência sofreu uma tentativa 

de assassinato. Levantemos nossas orações por nossa pátria e cada bra-

sileiro. Procuremos ser pacificadores e bons cidadãos. Nossas conver-

sas nas redes sociais nunca devem gerar ódio. 

Oremos para que a confrontação política não aumente as vítimas 

em nossa sociedade. Devemos interceder para que o País encontre 

caminhos de dignidade, para que a corrupção seja combatida e que 

reformas necessárias sejam realizadas.                            (Continua  pg 2) 

OFICIAIS: 

• Pastor Titular: 

Rev. Benones Vieira dos Santos 

Fones:  99757-1300 / 3522-4245 
 

• Auxiliares: 

Rev. Luiz Carlos (Secretário) 

(Congregação Pirangi/SP) 
 

Miss. Mariana Garcia Duarte            

(Sede) 9820-09943 
 

• Presbíteros: 

Pb. Marcílio Sanches (Vice) 

Pb. José Medeiros  

Pb. Márcio Alves (Tesoureiro) 

Pb. Fernando Rinaldi 

Pb. André Gussoni Basile 

Pb. Florisvaldo Durães (Pirangi SP) 
 

• Diáconos: 

Dc. Alexandre Pires  

Dc. Alexandre Oliveira 

Dc. Cristian Leandro Martin 

Dc. Fabian Balleroni 

Dc. José Carlos Amorim 

Dc. José Carlos Braz de Oliveira 

Dc. José Salvador (Presidente) 

Dc. José Augusto Simões 

Dc. Leandro Capristo Santos 

Dc. Petterson Péricles Ferrarezi 

Dc. Roberto Molinari 

Dc. Ronilson Almeida de Jesus  

Dc. Vitor Inácio de Souza 

Dc. Valdir Marques da Silva 

Dc. Victor R. Marques da Silva 

 

Escola Bíblica Dominical e Culto 
Domingo: 9h, 18h e 20h 

 
 

Tarde de Oração 
Segunda-feira: 16h 

 

 

Manhãs de Oração 
Segunda a Sexta: 07h 

 

 

Estudo Bíblico 
Quinta: 20h 

 

 

 

02/03/1924 

Rua Minas Gerais, 400, Centro - Catanduva/SP  •  Fone: (17) 3523-9191 

www.ipbcat.org •  E-mail: ipbcatanduva@gmail.com • WhatsApp  (17) 3523-9191 

 

Domingo 
Escola Dominical 09h 
Culto de Celebração 

19h30 
 

Segunda Feira 
Tarde de Oração 16h 

 

Segunda a Sexta 
Reunião de Oração 07h 

 

Quinta 
Culto de Celebração 20h 
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Oremos pelos candidatos: por saúde e cura divina; que cada um tenha um coração voltado para 

Cristo e que suas famílias experimentem a presença de Deus em seus momentos de estresses emocio-

nais variados. 

A missão da igreja não é mudar a nação por meio de partido político, mas da pregação do Evan-

gelho. A igreja fiel a Cristo sustenta seu testemunho e fé em meio a antagonismo e estresse cultural. 

A igreja fiel a Cristo entendeu que ela, e não o governo, é o sal da terra e luz do mundo. 

Orar, respeitar, honrar os governantes, votar bem e condenar posturas enganadoras é um direi-

to que temos por nossa dupla cidadania. Deve ser exercido com zelo e temor, mas mantendo a cons-

ciência de que nossa força e nossa esperança estão no Senhor Jesus, o Nome sobre todo nome.  

Pr. Jeremias Pereira  8ª IPB Belo Horizonte. 

ALVO DE ORAÇÃO DA SEMANA:  Eleições 2º Turno 

OUTUBRO ROSA - 21/10 às 9h Palestra com Dr Eduardo Malachias 

EVANGELISMO NO DIA DOS FINADOS 
 

Evangelismo no dia dos Finados  - 6ª Feira, 02/11/2018. 

CIRCULO DE MÃES EM ORAÇÃO 
6ª Feira, às 19h30min. Todas as Mães estão convocadas para orar pelos seus filhos!. 

ELEIÇÕES SOCIEDADES INTERNAS E MINISTÉRIOS 
Nos meses de Outubro e Novembro realizaremos as eleições das Diretorias das Sociedades 

Internas e dos Ministérios da Igreja. 

• Enfermos:  Dc Amorin; Recuperação da D. Ruth Oliveira; Edgar Santos (Amigo Presb Zezinho); 

Recuperação Cláudia Santos; D. Bia; Maria do Carmo (Cunhada José Carlos), Sônia Delduque,  

Sr. José André Máximo, Restauração Saúde do Beto Basile (Pai do Presb André), Saúde da D. 

Sebastiana Casadore (Mãe de Helda e Helvia),  Missionária Mariana (Tratamento da visão) 

• Igreja Sede e Igrejas Filhas (Pindorama; Pirangi; Olímpia e 2ª Igreja) - Avivamento Espiri-

tual, Novas Conversões; Crescimento Espiritual e Crescimento Numérico; 

• Catanduva, São Paulo e Brasil: Sabedoria de Deus para as Autoridades Constituídas;  

• Estudantes:  Aprovação no Vestibular, Aprovação nos Concursos. 
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CONSTITUIÇÃO DA IGREJA PRESBITERIANA DO BRASIL 
MANUAL PRESBITERIANO 

 

Promulgada a 20 de julho de 1950. 
Templo da Igreja Presbiteriana de Alto Jequitibá - MG. 
PREÂMBULO 
Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, nós, legítimos representantes da 
Igreja Cristã Presbiteriana do Brasil, reunidos em Supremo Concílio, no ano de 
1950, com poderes para reforma da Constituição, investidos de toda autoridade 
para cumprir as resoluções da legislatura de 1946, depositando toda nossa confi-
ança na bênção do Deus Altíssimo e tendo em vista a promoção da paz, discipli-
na, unidade e edificação do povo de Cristo, elaboramos, decretamos e promulga-
mos para glória de Deus a seguinte: 
CAPÍTULO I 
NATUREZA, GOVERNO E FINS DA IGREJA 
Art.1 - A Igreja Presbiteriana do Brasil é uma federação de Igrejas locais, que 
adota como única regra de fé e prática as Escrituras Sagradas do Velho e Novo 
Testamento e como sistema expositivo de doutrina e prática a sua Confissão de 
Fé e os Catecismos Maior e Breve; rege-se pela presente Constituição; é pessoa 
jurídica, de acordo com as leis do Brasil, sempre representada civilmente pela sua 
Comissão Executiva e exerce o seu governo por meio de Concílios e indivíduos, 
regularmente instalados. 
Art.2 - A Igreja Presbiteriana do Brasil tem por fim prestar culto a Deus, em es-
pírito e verdade, pregar o Evangelho, batizar os conversos, seus filhos e menores 
sob sua guarda e “ensinar os fiéis a guardar a doutrina e prática das Escrituras do 
Antigo e Novo Testamentos, na sua pureza e integridade, bem como promover a 
aplicação dos princípios de fraternidade cristã e o crescimento de seus membros 
na graça e no conhecimento de Nosso Senhor Jesus Cristo”. 
 

 24/10 

    Maristela e Domingos 

“O SENHOR te guiará continuamente, fartará a tua alma até em lugares ári-

dos e fortificará os teus ossos; serás como um jardim regado e como um manan-

cial cujas águas jamais faltam. Isaías 58.11” 
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Fonte: www.paodiario.org

22/10/2018 - SEGUNDA-FEIRA: Meus irmãos e irmãs - Leitura Bíblica:    Mateus 25:31-40  

Quando a economia da região declinou, o pastor de uma igreja do local viu dificuldades, mas também 

oportunidades. Então, agendou uma reunião com o prefeito de sua cidade e perguntou: “O que a nossa igreja 

pode fazer para ajudá-lo?”. O prefeito ficou atônito. As pessoas costumavam recorrer a ele em busca de ajuda. 

Ali estava um pastor lhe oferecendo os serviços de toda uma congregação. Juntos, o prefeito e o pastor criaram 

um plano para atender várias necessidades urgentes. Somente naquela comarca, mais de 20 mil idosos haviam 

passado o ano anterior sem receber sequer visitas de apoio. Centenas de crianças necessitavam de famílias que 

as abrigassem. Muitas outras crianças precisavam de aulas particulares para irem bem nos estudos. 

Algumas dessas necessidades podiam ser atendidas sem muito investimento financeiro, mas todas 

exigiam tempo e interesse. E era isso o que a igreja tinha para dar. 

Jesus falou aos Seus discípulos acerca de um dia futuro em que Ele diria aos Seus fiéis seguidores: “…

Vinde, benditos de meu Pai! Entrai na posse do reino que vos está preparado…” (Mateus 25:34). Ele também 

disse que eles ficariam surpresos com sua recompensa. Então, Ele lhes diria: “…sempre que o fizestes a um des-

tes meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes” (v.40). A obra do reino de Deus é feita quando damos generosa-

mente do tempo, do amor e dos recursos que Ele nos deu.  

Dar não cabe só aos ricos, mas a todos nós.                                                                   por Tim Gustafson 

23/10/2018 — TERÇA-FEIRA: - Estou contigo — Leitura Bíblica:  Jeremias 1:1-10 

Quando servia como estagiário numa revista cristã, escrevi a história de um homem que se tornara 

cristão. Numa mudança dramática, ele disse adeus à vida anterior e abraçou seu novo Mestre: Jesus. Alguns dias 

após a revista chegar às bancas, num telefonema anônimo, alguém ameaçou: “Cuidado, Darmani. Estamos ob-

servando você! Sua vida corre perigo neste país se você escrever essas histórias.” Essa não foi a única vez que fui 

ameaçado por direcionar pessoas a Cristo. Certa ocasião, um homem me disse para dar fim ao folheto que eu 

estava lhe oferecendo, caso contrário…! Nos dois casos, eu me acovardei. Mas essas foram apenas ameaças ver-

bais. Muitos cristãos tiveram ameaças cumpridas contra eles. Em alguns casos, o simples fato de ter um estilo de 

vida que agrada a Cristo, atrai o abuso por parte de algumas pessoas. O Senhor disse a Jeremias: “…a todos a 

quem eu te enviar irás; e tudo quanto eu te mandar falarás” (1:7); e Jesus disse aos Seus discípulos: “…eu vos 

envio como ovelhas para o meio de lobos…” (Mateus 10:16). Sim, podemos encontrar ameaças, dificuldades e 

até mesmo dor, mas Deus nos assegura de Sua presença. “…eu sou contigo…”, disse Ele a Jeremias (1:8), e Jesus 

assegurou aos Seus seguidores: “…estou convosco todos os dias…” (Mateus 28:20). 

Seja o que for que enfrentarmos ao tentar viver para o Senhor, podemos confiar na presença dele.. 

Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Mateus 5:10 .                                                  

por acharles 

24/10/2018 — QUARTA-FEIRA: Escolhendo mudar — Leitura Bíblica:  Ezequiel   18:25-32 

Quando comprou um pequeno robô, meu filho se divertiu programando-o para executar tarefas 

simples. Ele podia fazê-lo mover-se à frente, parar e retroceder pelo mesmo caminho, tocar uma buzina e re-

produzir ruídos gravados. O robô fazia exatamente o que meu filho lhe mandava fazer. Ele nunca ria esponta-

neamente ou se desviava numa direção não planejada. Ele não tinha escolha.  

Ao criar os seres humanos, Deus não fez robôs. Deus nos fez à Sua imagem; isso significa que pode-

mos pensar, raciocinar e tomar decisões. Somos capazes de escolher entre o certo e errado. Mesmo tendo adqui-

rido o hábito de desobedecer a Deus, podemos decidir redirecionar a nossa vida.  

http://www.bibliaonline.com.br/acf/mc/3/13-19
http://www.bibliaonline.com.br/acf/cl/2/20-3
http://www.bibliaonline.com.br/acf/cl/2/20-3
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Quando os israelitas se viram em apuros com Deus, Ele lhes falou por meio do profeta Ezequiel, di-

zendo: “Convertei-vos e desviai-vos de todas as vossas transgressões; e a iniquidade não vos servirá de tropeço 

[…] criai em vós coração novo e espírito novo…” (Ezequiel 18:30,31). 

Este tipo de mudança pode começar com uma única escolha, no poder do Espírito Santo (Romanos 

8:13). Ela pode significar dizer não em um momento crítico. Chega de fofoca. Chega de ganância. Chega de 

ciúmes. Chega de ___________ (você preenche). Se você conhece Jesus, não é escravo do pecado. Você pode 

escolher mudar e, com a ajuda de Deus, esta revolução pessoal pode começar hoje.   

Para um novo começo, peça a Deus um novo coração.                                por  Jennifer Benson Schuldt  

25/10/2018 — QUINTA-FEIRA:  Este presente — Leitura Bíblica:  2 Coríntios 12:6-10  

Vários anos atrás, escrevi um ensaio que tratava de minha coleção de bastões, bordões e bengalas, e 

refleti sobre a possibilidade de um dia ser promovido para o uso de um andador. Bem, esse dia já chegou. A 

combinação de problemas nas costas e neuropatia periférica me pôs a empurrar um andador de três rodas. Não 

posso fazer longas caminhadas; não posso pescar; não posso fazer muitas coisas que costumavam dar-me enor-

me alegria. 

Estou, porém, tentando aprender que minha limitação, qualquer que seja, é um presente de Deus e é 

com este presente que devo servi-lo. Este presente, não outro. Isto se aplica a todos nós, quer nossos limites 

sejam emocionais, físicos ou intelectuais. Paulo foi ousado para dizer que se gloriava em sua fraqueza porque 

quando estava fraco o poder de Deus se revelava nele (2 Coríntios 12:9). 

Enxergar dessa maneira as nossas deficiências nos capacita a fazer o que devemos com confiança e cora-

gem. Em vez de reclamarmos, sentirmos pena de nós mesmos ou nos excluirmos, nos tornamos disponíveis a 

Deus para os Seus propósitos. 

Não tenho a mínima ideia do que Ele tem em mente para você e para mim, mas não devemos nos preo-

cupar com isso. Nossa tarefa hoje é apenas aceitar as coisas como são e ficar contentes, sabendo que no amor, na 

sabedoria e na providência de Deus este momento é o melhor que pode existir. 

O contentamento capacita você a crescer onde Deus o plantou.                                   por David H. Roper  

26/10/2018 — SEXTA-FEIRA: Restaurando corações. — Leitura Bíblica:  Mateus 5:1-16 

Há pouco tempo, fui a uma costureira para modificar algumas roupas. Ao entrar em seu ateliê, senti-

me encorajado pelo que vi nas paredes. Um cartaz dizia: “Podemos restaurar as suas roupas, mas só Deus pode 

restaurar o seu coração.” Perto dele havia uma pintura de Maria Madalena chorando angustiada quando o Cristo 

ressurreto estava prestes a revelar-se a ela. Outro cartaz perguntava: “Precisa de oração? Permita-nos orar com 

você.” 

A proprietária me contou que mantinha aquele pequeno negócio há 15 anos. “Temos nos surpreendi-

do com o modo como o Senhor age aqui por meio das declarações de fé que afixamos em diferentes lugares. 

Pouco tempo antes, alguém se entregou a Cristo como seu Salvador bem aqui. É surpreendente observar o agir 

de Deus.” Eu lhe disse que também era cristão e a elogiei por falar aos outros acerca de Cristo em seu local de 

trabalho. 

Nem todos nós somos capazes de ser tão ousados em nosso local de trabalho, mas podemos encontrar 

muitas maneiras criativas e práticas de demonstrar aos outros o amor inesperado, a paciência e bondade onde 

quer que estejamos. Desde que saí daquele ateliê, tenho pensado em quantas maneiras existem de expressar a 

afirmação do nosso Senhor: “Vós sois a luz do mundo…” (Mateus 5:14). 

Deus derrama o Seu amor em nosso coração para que transborde para a vida de outras pessoas.                                                                        

por Dennis Fisher 

http://www.bibliaonline.com.br/acf/lc/6/27-36
https://paodiario.org/author/randykilgore/
http://www.bibliaonline.com.br/acf/1sm/25/1-12
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27/10/2018 — SÁBADO: Etapa por etapa.  -  Leitura Bíblica:  Números 33:1-15, 36, 37 

Podemos ler o capítulo da Bíblia em Números 33 sem refletir. Ele parece ser nada além de uma longa 

lista de lugares recordando a peregrinação de Israel desde Ramessés, no Egito, até a chegada às planícies de Moa-

be. Mas deve ser importante, porque é a única parte de Números que contém as palavras: “Escreveu Moisés as 

suas saídas […] conforme o mandado do Senhor…” (v.2). 

Por que manter um registro disto? Será que esta lista traz uma estrutura sobre a qual os israelitas 

saindo do deserto poderiam retraçar, em seus pensamentos, aquela jornada de 40 anos e lembrar-se da fidelidade 

de Deus em cada local? 

Eu imagino um pai israelita, sentado perto de uma fogueira, recordando-se com seu filho: “Nunca me 

esquecerei de Refidim! Eu estava morrendo de sede, com nada além de areia e sálvia estendendo-se por centenas 

de quilômetros. Então, Deus orientou Moisés a pegar seu bordão e bater numa rocha — uma dura laje de peder-

neira. Pensei: Que gesto fútil; ele nunca tirará alguma coisa daquela pedra. Mas, para minha surpresa, água jor-

rou daquela rocha! Um generoso fluir que satisfez a sede dos milhares de israelitas. Nunca me esquecerei daquele 

dia!” (Salmo 114:8; Números 20:8-13; 33:14). 

Então, por que não tentar? Reflita sobre a sua vida — etapa por etapa — e lembre-se de todos os mo-

dos como Deus lhe mostrou Seu amor fiel, aliança de amor. 

A fidelidade de deus se entende a todas as gerações.                                            por David H. Roper                                                                                                           

 

28/10/2018 — DOMINGO: Aprendendo a contar -  Leitura Bíblica: Salmo 139:14-18  

Meu filho está aprendendo a contar de um a dez. Ele conta tudo, desde brinquedos até árvores. 

Ele conta coisas que eu tendo a negligenciar, como as flores silvestres a caminho da escola ou os dedos dos 

meus pés. Meu filho está também me ensinando a contar novamente. Frequentemente, fico tão imersa em 

coisas que não terminei ou que não tenho, que deixo de ver todas as coisas boas à minha volta. Esqueci-

me de contar as novas amizades feitas este ano e as orações respondidas, as lágrimas de alegria derramadas 

e os tempos de risadas com bons amigos. 

Meus dez dedos não são suficientes para contar tudo que Deus me dá dia após dia. “São muitas, 

Senhor, Deus meu, as maravilhas que tens operado e também os teus desígnios para conosco; ninguém há 

que se possa igualar contigo. Eu quisera anunciá-los e deles falar, mas são mais do que se pode con-

tar” (Salmo 40:5). Como podemos sequer começar a contar todas as bênçãos de salvação, reconciliação e 

vida eterna? 

Unamo-nos a Davi em seu louvor a Deus por todos os Seus preciosos pensamentos sobre nós e 

tudo que Ele fez por nós, quando o salmista diz: “Que preciosos para mim, ó Deus, são os teus pensamen-

tos! E como é grande a soma deles! Se os contasse, excedem os grãos de areia…” (139:17,18). 

Aprendamos a contar novamente!. 

Agradeçamos a Deus por suas incontáveis bênçãos.                                                        por acharles 

Matriculados: Presentes: Ausentes: Visitantes: Total: 

111 42 69 13 55 
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• Liturgia  

Culto  21/10 - 19h30: Rev. Benones V Santos 
Culto  28/10 - 19h30: Rev. Benones V Santos 
 
• Mensagem  

Culto  21/10 - 19h30: Rev. Benones V Santos 
Culto  28/10 - 19h30: Rev. Benones V Santos 
 
• Cânticos:  

21/10 - Escola Dominical:  Peniel 
21/10 - Culto de Celebração:  Peniel 
25/10 - Quinta: Peniel 
 
• Multimídia:   

21/10—27/10- EBD, Culto e semana:  Aline 

28/10—03/11- EBD, Culto e semana:  Matheus 

 
 
•Recepção e Integração:  

21/10 a 27/10— EBD, Culto e semana: César e 
Adriana. 
28/10 a 03/11— EBD, Culto e semana: Dc 
Roberto e Eliana. 

• Diáconos:   
 
De 15/10 - 21/10—Equipe 3– Dc. José Anto-

nio, Dc. Roberto Molinari, Dc. Leandro Ca-
pristo e Dc. Fabian.  
De 22/10 - 28/10—Equipe 3– Dc. Ronilson, 

Dc. Alexandre Oliveira, Dc. Waldir Marques e 
Dc. Peterson.  
 
•Sonoplastia: 
 
EBD: Dc. Zeca 
Semana: Leonardo 
Culto: Dc. Zeca 
 
• Culto Infantil:  

 
21/10- 19h30m:   

Menores: Obedes Jr e Priscila 
Maiores: Valderes e Valdir 
 
28/10- 19h30m:  Missões 

Maiores: Daniela 
Menores: Daniela 

                                                  

 

Casa da Miss Mariana – 

Rua Minas Gerais, 711— , 

Apto 2.  

 

 

 

 

Casa da Miss Mariana – Rua 

Minas Gerais, 711— , Apto 2.  

.  

 

 

 

 

 

Casa da Valderes, Rua 7 de 

Setembro, 1209, Alto do 

Higienópolis 

 

 

 

 

Casa da Valderes, Rua 7 

de Setembro, 1209, Alto 

do Higienópolis 

 

 

Casa do Diac José Carlos e 

Lizandre, Rua 7 de Setem-

bro, 741, Higienopolis. 

 

Casa da Janete, Rua Oriente 

Novo, 62, Agudo Romão II. 

 

 

 

Casa do dc. Roni e Vanú-

zia— Rua Cataguazes, 

161—Jardim Imperial.  

 

 

Casa do Valdir e Beth 

Dominici,  Rua Rosa 

Gazola, 461 

Pindorama. 
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ESCOLA BÍBLICA DOMINICAL 

- 9:00 - Saudação e Oração:  

- Hino (HNC) -  21 

- * Leitura Bíblica:  Salmo 92 

- Cânticos Congregacionais: Peniel 

- * Oração pelos aniversariantes e enfermos  

- 09:30– Divisão das Classes 

- 10:30 - Encerramento 

* Não entrar e nem sair do templo. 

CULTO 

- 19:15 - Prelúdio -   

- Adoração -  

- 19:30 * Saudação e oração inicial 
- * Leitura bíblica:  Isaías 60:1-22 
- Hino (HNC) -  218 

Contrição -  

- *Oração  Confissão de Pecados 
- Hino (HNC) - 68 
- * Alvo de oração da  semana:  Eleições 2º turno 

Ação  de  Graças -   

- Oração e cântico com as crianças 
- Cânticos congregacionais:  Peniel 
- Consagração dos Dízimos e Ofertas 

Edificação -  

- * Mensagem  
- *  Oração  
- * Saudação aos visitantes  
- * Oração Final  
- * Amém tríplice 
-  Poslúdio   

*Não entrar e nem sair do templo 

Missão:  A Igreja Presbiteriana de   Ca-

tanduva existe para Fazer discípulos de 

Jesus Cristo, batizando os ensinando os 

guardar todos os ensinamentos de Jesus. 

Visão:    Ser Uma Igreja:    Bíblica,    Aco-

lhedora,     Discipuladora, Missionária e Re-

levante na Cidade. 

Depósito ou Transferência online  

use Banco Bradesco 

Agência: 0146-5  / Conta: 48420-2 
CNPJ: 47.081.096/0001-23 

Secretaria (Atendimento):  

De Segunda a Sexta:  

Das 9h às12h e 14h às 17h00 

Gabinete Pastoral (Plantão de Atendimento):  

De Segunda a Quinta 

17.9 9757-1300 (WhatsApp - Rev. Benones) 

Programa Verdade e Vida: 
Todos os Sábados 

• 08h30 na Rede TV 
• 09h30 na Band SP 
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QUERIDO VISITANTE: ONDE QUER QUE VOCÊ ESTEJA EM SUA JORNADA COM DEUS,  
VOCÊ É BEM VINDO AQUI!  

• Se deseja receber uma visita deixe seu nome com os Recepcionistas ou com o Pastor • 

facebook.com/ipbcatanduva 

@ipbcatanduva 

youtube.com/ipcatanduva 


