Culto ao Senhor
PRELÚDIO
I – ADORAÇÃO
 Leitura Bíblica Alternada: Salmo 21
 Hino Congregacional nº 19 – “Rei Sublime”
 Oração de Adoração
II – CONFISSÃO
 Leitura Bíblica Uníssona: Tiago 4: 1-10
 Oração de Confissão
 Hino Congregacional nº 71 – “Perdão”
III – CONSAGRAÇÃO
 Leitura Bíblica Alternada: 1º Coríntios 16: 1-13
 Hino Congregacional nº 132 – “Vivificação”
 Entrega de dízimos e ofertas
 Oração de Consagração e Gratidão
IV – LOUVOR
 Leitura Bíblica Alternada: Atos 10: 30-43
 Cânticos Espirituais
 Oração de Louvor
V – EDIFICAÇÃO
 Leitura Bíblica
 Sermão – Tiago 4: 11-17
 Ceia do Senhor
 Hino Congregacional nº 266 – “Rude Cruz”

 Oração Final e Benção
POSLÚDIO

CONSELHO

JUNTA DIACONAL

Presidente
Rev. Marcelo Crispim
Vice-presidente
Pb. Clériston Salinas Spínola
1º Secretário
Pb. Adail Paixão Almeida
Tesoureiro
Pb. Rúbem Baldow
Membros
Rev. Evan Gouveia de Deus
Rev. Messias de Paula Souza
Pb. Diassis Bonfim Macedo
Pb. Orley Magalhães de Oliveira
Pb. Pedro Andrade Leal

Dc. Ailton França Lopes
Dc. Alan Souza dos Santos
Dc. Antônio Monteiro
Dc. Clodoaldo Barreto Lima
Dc. Edson Barreto
Dc. Edson Souza dos Santos
Dc. Eliomar Junior Gomes
Dc. Fábio Alves Reis
Dc. Florisvaldo da Silva Azevedo
Dc. Gabriel Rocha Casemiro
Dc. Hélio Cursino Gonçalves
Dc. Miguel Meira Silva
Dc. Vanderlei Santos Pereira
Dc. Vilson Santos Barbosa

CONGREGAÇÕES
URBIS VI
Caminho 19b, nº 07, Urbis VI
Rev. Evan Gouveia de Deus

EQUIPE PASTORAL

MIRO CAIRO
Rua 08, nº 32, Miro Cairo
Rev. Messias de P. Souza

Junte-se a nós!

Rev. Marcelo Crispim
Rev. Evan Gouveia de Deus
Rev. Messias de P. Souza
Rev. João Marcos (Missionário)

Eméritos
Rev. Jeremias F. Teixeira
Rev. Caldeman Q. de Oliveira
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CRENTES SEM VERGONHA
Romanos 1.16,17
A poucos dias tive o privilégio de ouvir o sermão do presb
Túlio Bento baseado neste texto. Em uma abordagem clara e
biblicamente orientada o pregador destacou as razões que
nos devem impelir à proclamação do Evangelho de Cristo.
Logo no seu primeiro ponto, de forma surpreendente, o presb
asseverou que Paulo foi “um apóstolo sem vergonha” e daí
passou a esclarecer sobre os motivos pelos quais o apóstolo
não tinha vergonha do evangelho. Pus-me então a refletir nas
proposições do sermão, aplicando-as na minha vida. Considerei que, como Paulo, eu também não devo ter vergonha do
Evangelho pelas mesmas razões do apóstolo.
1) Não devo ter vergonha do evangelho porque ele é o
poder de Deus para a salvação (16b). Paulo afirma em 1Co
1.18 que, “a palavra da cruz é loucura para os que se perdem,
mas para nós, que somos salvos, poder de Deus”. É surpreendente o fato de que uma pessoa possa ser regenerada, convertida e salva pela pacífica pregação do evangelho. Os seres
humanos veem isso como uma loucura. O Estado Islâmico
dentre outras tantas religiões (como os primeiros católicos
romanos), tentam “converter” pessoas sob torturas, ameaças
e morte. Quanto mais terror, mais poder! – acreditam eles.
Essa “palavra da cruz” é o próprio Cristo – como afirma Paulo
em 1Co 1.24 “... pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus”.
2) Não devo ter vergonha do evangelho porque ele revela
a justiça de Deus (17a). Jesus afirma em João 16.10 que quem
nos convence que Deus é justo é o próprio Espírito Santo. O
evangelho expõe ao mundo a justiça de Deus aplicada sobre a
humanidade. Ele salva e condena. Paulo argumenta a justiça
não decorre de nós mesmos, pelo contrário, a nossa injustiça
contrasta exaltando a justiça de Deus aplicada em nós (Rm
3.1-8). 3) Não devo ter vergonha do evangelho porque ele se
manifesta através da fé em nós implantada (17b).
Citando Habacuque 2.4, Paulo nos mostra que não viver
pela fé é soberba e que isto atrai a ira de Deus contra toda a
impiedade e perversão (18ss). A fé humilha o homem alcançado pela justiça redentora de Deus. A fé é o dom que nos habilita à pregação (Ef 2.8-10), assim sendo, sente vergonha aqueles que não a têm.

Avisos, Comunicados e Notas

IPVC em Movimento
Diante de tudo isso entendo que somos desafiados a sermos
crentes sem vergonha pois a vergonha do evangelho não se
manifesta em nós, mas nos perdidos, conforme vemos nas
palavras de Jesus em Mc 8.38 “Porque qualquer que, nesta
geração adúltera e pecadora, se envergonhar de mim e das
minhas palavras, também o Filho do Homem se envergonhará
dele, quando vier na glória de seu Pai com os santos anjos”.
Rev. Evan Gouveia

Escala da semana
Reunião de Oração
Estudo Bíblico
Púlpito

Dia

Nome

Terça-feira
Quinta-feira

Clodoaldo
Rev. Messias

Domingo

Rev. Messias e
Diác. Clodoaldo

Aprendendo os símbolos da fé
CATECISMO MAIOR DE WESTMINSTER
PERGUNTA 25. Em que consiste o pecado desse

estado em que o homem caiu?
R. O pecado desse estado em que o homem caiu consiste
na culpa do primeiro pecado de Adão, na falta de retidão
na qual este foi criado e na corrupção da sua natureza pela
qual se tornou inteiramente indisposto, incapaz e oposto a
todo o bem espiritual e inclinado a todo o mal, e isso continuamente: o que geralmente se chama pecado original,
do qual precedem todas as transgressões atuais.
Ref. Rm 5.12, 19 e 5.6, e 3.10-12; Ef 2.3; Rm 8.7-8; Gn 6.1; Tg
1.14-15; Mt 15.19.

DIA DOS IDOSOS: Hoje é comemorado o Dia dos Idosos! “Na velhice darão ainda frutos, serão cheios de
seiva e verdor” (Sl 92:14). Louvado seja Deus por nossos queridos irmãos!
CEIA DO SENHOR: Hoje teremos a mesa do Senhor.
Não perca este momento de comunhão de Deus com
o seu povo!
REUNIÃO DAS DÉBORAS: O Projeto Desperta Débora
se reunirá na Sede dia 28/10 às 15h. Todas as mães
estão convidadas!
9º ACAMPAMENTO DA UCP: ATENÇÃO!! Pais e responsáveis, dia 10/10 é o último dia para pagar a inscrição com o valor de R$ 150,00, após essa data terá
um reajuste de 25%. Procure Juliana e faça já a inscrição da sua criança.

Cantinho Missionário
China proíbe comentários anônimos na internet
A partir de 1 de outubro de 2017, os mais de 730 milhões
de usuários de internet na China não poderão mais fazer
comentários on-line anônimos. O que significa que será
obrigatório informar a verdadeira identidade. As novas
regras para comentários nas redes sociais foram anunciadas no fim de agosto pela Administração do Ciberespaço
da China.
Também foram publicados uma série de relatórios que
apontam para a crescente promoção dos doze valores
essenciais do socialismo. Esse caminho adotado pelo governo inclui uma nova série de livros didáticos para os
alunos do ensino fundamental e médio. A nova série deve
ser introduzida totalmente até 2019
Thomas Muller, um analista de perseguição, comenta:
“Essas novas regras não são uma surpresa, já que o governo vem tentando restringir o uso da internet e redes sociais nos últimos meses”. Ele afirma que a decisão confirma
a direção do governo de começar a educar as novas gerações nos valores socialistas de forma mais sistemática. “É
provável que esse treinamento ideológico desde cedo
coloque as famílias cristãs sob pressão”, analisa.
Missão Portas Abertas

02/10 – Neuma Machado
03/10 – Edna Prado
05/10 – Diác. Edson Souza
06/10 – Eudes Freire
06/10 – Dulce Magalhães
06/10 - Rev. Crispim e Luciene (Casamento)
06/10 – Débora Lopes (Urbis VI)
07/10 – José Jorge Soares (Urbis VI)
07/10 - Sara de Andrade

98814-5737
98823-0916
98824-5171
3424-3998
98804-0144
98854-6445
3424-0400
99123-7858

Avisos
IPVC 100% DIZIMISTA: No momento de consagração apresentaremos nossos dízimos e ofertas ao Senhor!
REFORMA HOJE! Este é o tema do 3º Acampamento da
UMP, dias 6, 7 e 8 de outubro no Sítio Universo. O preletor será o Pr. Wellington Costa da IPB de Brotas – Salvador.
Jovem!
Faça
sua
inscrição
pelo
site
http://ipbvc.org.br/acampamento.html.
Apenas R$ 90,00.

Pensamento da Semana
“No nosso sofrimento por Cristo há alegria, o que é completamente diferente
quando sofremos por causa dos nossos
pecados. ”
(John Trapp)

Saudamos os visitantes!
Aos que nos visitam desejamos muitas bênçãos
dos altos céus. Se são membros de uma igreja evangélica, recebam e levem o nosso mais cordial abraço.
Caso não pertençam ainda a nenhuma igreja evangélica, estamos de braços abertos para vocês e suas
famílias. Sejam bem-vindos!

