Culto ao Senhor
PRELÚDIO
I – ADORAÇÃO
 Leitura Bíblica Alternada: Isaías 53
 Hino Congregacional nº 47 – “Louvor e Glória”
 Oração de Adoração
II – CONFISSÃO
 Leitura Bíblica Uníssona: Salmo 32: 1-5
 Oração de Confissão
 Hino Congregacional nº 71 – “Perdão”
III – CONSAGRAÇÃO
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 Hino Congregacional nº 42 – “O Grande Amor
de Deus”
 Entrega de dízimos e ofertas
 Oração de Consagração e Gratidão
IV – LOUVOR
 Leitura Bíblica Alternada: Marcos 16: 9-20
 Cânticos Espirituais
 Oração de Louvor
V – EDIFICAÇÃO
 Leitura Bíblica
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04/06/2017
O Marido Cristão Como Cabeça: O que significa liderar - Ef 5.21-33
O casamento na teologia reformada é um modelo que
representa o relacionamento entre Cristo e a igreja. No matrimônio o marido é comparado a Cristo e a esposa à igreja.
Por isso, o casamento cristão deve refletir o relacionamento
entre Cristo e sua noiva (a igreja). Entende-se que marido e
mulher têm papéis diferentes na relação matrimonial sendo
que o papel do marido é de exercer a liderança no casamento. A seguir veremos o que é liderança e quais são as
implicações do conceito bíblico da liderança do marido (Ef
5.23).
O que significa liderança? Segundo John Piper, “liderança não é o direito de controlar, mas é a responsabilidade
de amar como Cristo na liderança, proteção e provisão da
esposa e família; o sacrifício de Cristo é o modelo... O homem foi designado por Deus para ser o cabeça de sua esposa e de seu lar”. Algumas implicações fundamentais da liderança do marido: 1) Liderança de Servo: A liderança deve
seguir o modelo de amor sacrifical de Cristo. “Cristo planeja
e toma a iniciativa para salvar sua noiva, e o faz sofrendo e
morrendo por ela. Portanto, liderança não é principalmente
direito e privilégio, mas, fardo e responsabilidade” (John Piper). Liderar como servo implica: 1.1) Liderança na provisão
espiritual: O homem deve prover para a família o alimento
espiritual. Para isso ele necessita buscar a Deus, crescer no
conhecimento de Deus e em seu amor por Ele. Ele deve tomar a iniciativa em reunir diariamente a família para o culto
doméstico. A esposa deve apoiar e auxiliar. 1.2) liderança
na provisão física: O marido tem a responsabilidade principal de colocar o pão na mesa, suprir fisicamente sua esposa
e filhos. Isso não significa que a esposa não possa trabalhar
fora. 1.3) Liderança na proteção espiritual: Segundo John
Piper “os perigos espirituais que hoje assediam a família são
inumeráveis e sutis... O marido deve lutar diariamente em
oração contra o diabo, o mundo e a carne a favor de sua
família. O marido, com o auxílio da esposa, precisa
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estabelecer padrões para a sua família. Qual tipo de filme ou programas de televisão que podemos assistir. Que música será ouvida.
O pai tem função crucial na definição do pudor das roupas da filha.
Ela precisa aprender o significado do recato e da beleza...” 1.3) Liderança na proteção física: “O marido é quem deve enfrentar o
inimigo. Ai dos maridos- e ai da nação- que manda suas mulheres
lutarem suas guerras” (John Piper). Em resumo: “Como cabeça, o
marido é responsável por sua esposa, seu casamento e seu lar. Sobre ele recai o cuidado e a proteção da família; ele a representa
perante o mundo exterior; é seu arrimo e conforto; é o mestre do
seu lar; é quem exorta, pune, auxilia, consola e se levanta em favor
dela diante de Deus”. (Dietrich Bonhoeffer). Texto com base nos capítulos 6 e 7 do livro: “Casamento temporário”. John Piper. Cultura Cristã.
Rev. Messias Souza
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Cantinho Missionário
O que todo cristão precisa saber sobre o
Boko Haram
Há 5 pontos relevantes que merecem ser observados sobre o Boko Haram e que podem ajudar os cristãos a entender o pensamento e o objetivo do grupo
que vêm realizando sequestros e ataques contra os
cristãos. 1. Integrantes do Boko Haram se identificam
como jihadistas e são motivados religiosamente. 2. O
grupo extremista encara a violência como uma "revolta contra quem defende o cristianismo". 3. Eles se
organizaram nessa "revolta coletiva" e passaram a atacar com mais frequência. 4. Boko Haram passou a ter
como principal alvo: cristãos, militares e civis. 5. O
novo líder do Boko Haram está determinado a erradicar o cristianismo na Nigéria. Oremos pela Nigéria!
Missão Portas Abertas

Aprendendo os símbolos da fé
CATECISMO MAIOR DE WESTMINSTER
PERGUNTA 8. Há mais que um Deus?
R. Há um só Deus, o Deus vivo e verdadeiro.
Ref. Dt 6.4: Jr 10.10; 1Co 8.4.

04/06 – Ana Clara Ribeiro (Miro
Cairo)
05/06 – Silvina Alcântara
06/06 – Diác. Hélio Cursino

98875-1711
98815-1821
98803-1360

Avisos
IPVC 100% DIZIMISTA: No momento de consagração apresentaremos nossos dízimos e ofertas ao
Senhor!
OFERTA PARA CONSTRUÇÃO: Contribua com
uma oferta para construção e reforma de nossa
igreja e se ainda não viu, dê uma passadinha por
lá para acompanhar o andamento da obra.
PROGRAMA BÊNÇÃO INEFÁVEL: Terças e quintas
das 16h às 17h. (Melodia FM 87,9). www.melodiaconquista.com.br

HOJE – CEIA DO SENHOR: Hoje celebraremos a
mesa do Senhor. Não percam este momento de
comunhão!

Pensamento da Semana
“A morte de Cristo tem uma influência
especial na mortificação do pecado. Se
não fosse pela morte de Cristo, o pecado jamais seria mortificado."
John Owen

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!

