Culto ao Senhor
PRELÚDIO
I – ADORAÇÃO
 Leitura Bíblica Alternada: Salmo 19
 Hino Congregacional nº 11 – “Trindade Santíssima”
 Oração de Adoração
II – CONFISSÃO
 Leitura Bíblica Alternada: Tiago 4: 1-10
 Oração de Confissão
 Hino Congregacional nº 351 – “Belas Palavras
de Vida”
III – CONSAGRAÇÃO
 Leitura Bíblica Uníssona: Gálatas 3: 15-22
 Hino Congregacional nº 110a – “Crer e Observar”
 Entrega de dízimos e ofertas
 Oração de Consagração e Gratidão
IV – LOUVOR
 Leitura Bíblica Uníssona: Salmo 1
 Cânticos Espirituais
 Oração de Louvor
V – EDIFICAÇÃO
 Leitura Bíblica
 Sermão – “Sola Scriptura” Rev. Messias

 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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Carta de Oração- Novembro 2017
Aproximamo-nos a passos largos do final de mais um ano,
quase nem démos por ele passar. E, daqui a pouco estamos
de novo a celebrar o nascimento do Senhor Jesus.
Enquanto escrevo esta carta vem-me à memória a letra de
um daqueles hinos antigos e com história: “Conta as bênçãos,
conta quantas são, recebidas da divina mão”. É comum neste
período fazermos um balanço, avaliação de como foi o ano e,
quantas vezes me esqueço de contar as bênçãos… estou mais
inclinado a lembrar os momentos “negros e sofridos”. Sim
eles fizeram e continuarão a fazer parte da caminhada, mas,
não posso de modo algum esquecer de contar as bênçãos e
saber que em todos os momentos nunca estivemos ou estamos sozinhos. Quantas vezes o Senhor nos proporciona momentos que são balsamo e refrigério para a alma?! Aqueles
que são as “minhas ovelhas” nas Igrejas onde o Senhor me
tem colocado, são os instrumentos que Deus tem usado para
nos abençoar e motivar a continuar a caminhada – a estes o
nosso obrigado. Para além disto, recentemente o Senhor
permitiu que revíssemos alguns queridos Amigos – no início
do mês tivemos a oportunidade e privilégio de estar com o
Rev. Davi Dumas e sua Esposa Irmã Druscila, da Igreja Presbiteriana Monte Sião em São Paulo. Foi um tempo precioso.
Estes irmãos e a Igreja nos têm sustentado em oração durante
muito tempo.
E, há poucos dias estivemos com o Irmão Dr. Marcos Roberto Zaro e sua Esposa Patrícia, da Igreja Presbiteriana de
Limeira, São Paulo. Foi com alegria que os recebemos na
Igreja em Telheiras onde o Ir. Marcos pregou e cantou, e
participaram do nosso almoço na Igreja. Foi igualmente um
tempo abençoado. Então, Deus não nos deixa, Ele cuida de
nós.
Este mês pela graça de Deus celebrei mais um aniversário.
Foi animador receber tantas manifestações de carinho e consideração, sinal que há Irmãos e Amigos que pensam em mim.
Agradeço a Deus por mais um ano. Que possa honrá-lo em
tudo.
Como havia dito na carta anterior, fiz o exame que faltava,
a médica de família viu o resultado e já estou medicado. Pela
graça de Deus a Donzília está bem do ouvido, o maior problema agora são as dores que tem nos pés e pernas.
Os trabalhos na Igreja em Telheiras decorrem dentro da

normalidade possível. Na Escola Bíblica Dominical temos contado com a preciosa ajuda do Rev. Luíz Bueno que tem ministrado as aulas e está a ser muito bom. O Rev. Luíz Bueno, além
de ser professor no Instituto Bíblico Português, é o Pastor
Auxiliar que está connosco, junto com a sua Esposa Rachel, e
tem sido uma bênção poder contar com o apoio destes amados Irmãos.
APELO: Se o Senhor tem colocado no seu coração a vontade
de abençoar as Igrejas com uma oferta regular ou não, ou
deseja apoiar o nosso ministério, não hesite, escreva-me e
informarei a melhor forma de o fazer.
Obrigado pela atenção dispensada e pelas orações. Que o
Eterno e bom Deus o (a) abençoe!
Pastor Manuel Luzia
Rua Salgueiro Maia, 27 – 1º esq.
2835-346 Barreiro – Portugal
Email: mluzia@netcabo.pt

Escala da semana
Reunião de Oração
Estudo Bíblico
Púlpito

Aprendendo os símbolos da fé
CATECISMO MAIOR DE WESTMINSTER
PERGUNTA 34. Como foi administrado o pacto da

graça no Velho Testamento?
R. O pacto da graça foi administrado no Velho Testamento
por promessas, profecias, sacrifícios, pela circuncisão, pela
páscoa e por outros símbolos e ordenanças: todos os quais
tipificaram o Cristo, que havia de vir e eram naquele tempo suficientes para edificar os eleitos na fé do Messias
prometido, por quem tiveram, ainda nesse tempo, a plena
remissão do pecado e a salvação eterna.
Ref. Rm 15.8; At 3.24; Hb 10.1; Rm 4.11, 1Co 5.7; Hb 11.13;

DIA DA BÍBLIA: No próximo domingo celebramos o Dia da Bíblia!
DIA DA ESPOSA DE PASTOR: No próximo
domingo também lembramos do dia da esposa de pastor!

Gl 3.7-9, 14.

Dia

Nome

Terça-feira
Quinta-feira

Marineide
Rev. Messias

Domingo

Avisos, Comunicados e Notas

Rev. Messias e

Diác. Clodoaldo

Cantinho Missionário
A igreja paquistanesa precisa de nossas orações
Nas últimas semanas, mulás extremistas de linha dura têm
feito manifestações pacíficas no Paquistão. O judiciário exigiu que
as manifestações fossem consideradas atos de terrorismo, mas o
governo e o exército se recusaram a apoiar o judiciário, cedendo
às demandas dos líderes muçulmanos. Com isso, o poder judiciário foi enfraquecido e o exército está sob clara influência dos
extremistas.
Os manifestantes são partidários da rígida lei de blasfêmia e
desejam instaurar a sharia (conjunto de leis islâmicas). Isso pode
causar o aumento da perseguição contra cristãos e outras minorias, mais mortes de muçulmanos liberais e o fortalecimento de
organizações terroristas, por saberem que têm poder. Os cristãos
não foram ouvidos em todo o processo. Igrejas, hospitais e escolas cristãs estão em estado de alerta diante da ameaça terrorista
que essas manifestações representam.
Ore para que apesar da situação de medo, os obreiros possam
pregar o evangelho e continuar a despertar e fortalecer a igreja
existente. Clame pela segurança das igrejas e instituições cristãs,
principalmente durante o Natal. Peça que não haja ataques terroristas quando cristãos se reúnem para louvor e adoração.
Missão Portas Abertas

Pensamento da Semana
05/12 – Juliana Almeida Magalhães

99199-1048

“O homem está naturalmente disposto a coroar qualquer coisa, menos Cristo. ”
(Thomas Brooks)

Avisos
IPVC 100% DIZIMISTA: No momento de consagração apresentaremos nossos dízimos e ofertas
ao Senhor!
CEIA DO SENHOR: Nossa ceia foi adiada para o
próximo domingo. Não perca este momento de
comunhão de Deus e sua Igreja.
REUNIÃO DO CONSELHO: Amanhã (04/12) teremos mais uma reunião às 19h na SEDE.
XXIX REUNIÃO ORDINÁRIA DO PSSB: Acontecerá
dias 08 e 09 /12 na SEDE, sendo o ato de verificação de poderes às 20h do dia 08 (sexta). Oremos pela direção do Senhor!

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 bemvindos!

