Culto ao Senhor
PRELÚDIO
I – ADORAÇÃO
 Leitura Bíblica Alternada: Mateus 27: 33-50
 Hino Congregacional nº 927 – “A Chamada Final”
 Oração de Adoração
II – CONFISSÃO
 Leitura Bíblica Uníssona: 1 João 1: 5-10
 Oração de Confissão
 Hino Congregacional nº 270 – “Desafio”
III – CONSAGRAÇÃO
 Leitura Bíblica Alternada: Atos 4: 32-37
 Hino Congregacional nº 61 – “Ações de Graças”
 Entrega de dízimos e ofertas
 Oração de Consagração e Gratidão
IV – LOUVOR
 Leitura Bíblica Uníssona: Mateus 28: 1-10
 Cânticos Espirituais
 Oração de Louvor
V – EDIFICAÇÃO
 Leitura Bíblica
 Sermão
 Ceia do Senhor
 Hino Congregacional – Nº 269 “Pureza no Sangue
de Cristo”

 Oração Final e Benção
POSLÚDIO

CONSELHO
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A questão da liberdade
A capacidade de fazer escolhas é inalienável da natureza humana. Mesmo após a queda o homem continua
capaz de escolher entre alternativas a que bem lhe interessa. Hoekema afirma: “A Bíblia sempre dirige aos seres humanos como pessoas que podem tomar decisões e que são
responsáveis pelas decisões que tomam”. Entende-se que
essa capacidade é essencial à existência humana, diferentemente dos animais, plantas e montanhas. É também uma
condição de toda a vida humana. Entretanto, essa meditação objetiva entender melhor a questão da “verdadeira liberdade”, ou seja, a capacidade de fazer o que é agradável
a Deus. Quando os seres humanos foram criados possuíam
tanto a capacidade de escolher como a verdadeira liberdade. Mas essa, não era ainda a perfeita liberdade, ele ainda
podia cair em pecado, o que de fato aconteceu. Assim, na
queda, o homem caiu para uma condição inferior de pecado
e depravação. Com isso, a verdadeira liberdade foi perdida
por ele. Como explica Hoekema: “O homem perdeu, então,
não a capacidade de escolha (que é inseparável da natureza
humana), mas a verdadeira liberdade, a capacidade de viver
em total obediência a Deus”. Portanto, como disse Agostinho: “o homem tornou-se um escravo do pecado; ele passou ao estado de “não ser capaz de não pecar” (non posse
non pecare)”.
A Bíblia claramente ensina que a humanidade decaída perdeu a sua verdadeira liberdade (Rm 6.6,17,19,20; Jo
8.34; 2Pe 2.19). Por isso, agora os homens pecam de bom
grado, ainda fazem escolhas, mas escolhem errado, pois são
escravos do pecado. Entretanto, a verdadeira liberdade do
homem é restaurada no processo da redenção. Hoekema
argumenta que: “Quando o Espírito Santo regenera uma
pessoa, renova-lhe a imagem de Deus e começa, nela, a
obra de santificação, de modo que a pessoa é capacitada a
voltar-se para Deus em arrependimento e fé, e a fazer o que
é verdadeiramente agradável aos olhos de Deus”.
A Escritura Sagrada ensina que Cristo nos libertou da
servidão e escravidão do pecado (Jo 8.35,36; Rm 6.14,18,22;
Gl 5.1). Portanto, Cristo nos fez livre para que pudéssemos

Avisos, Comunicados e Notas

IPVC em Movimento
nos tornar verdadeiramente livres. Para Paulo essa liberdade significa a progressiva transformação na semelhança
de Cristo (2Co 3.18). Por causa da obra redentora de Deus
nele, o cristão possui agora a verdadeira liberdade, mas essa
liberdade ainda não é perfeita, pois ele ainda comete pecado. Mas, um dia, após a ressurreição do corpo, o cristão
será perfeito e totalmente livre (Rm 8.20,21). Assim, pela
graça de Deus, ele viverá num estado de verdadeira liberdade aperfeiçoada, ou seja, com capacidade de prestar perfeita obediência a Deus, e ainda sem correr qualquer risco
de pecar. Louvemos a Deus pela nossa redenção.
(Texto fundamentado no Cap. 12 do livro: “Criados à Imagem de Deus”, de Anthony Hoekema, C.C.).
Rev. Messias Souza

Aprendendo os símbolos da fé
CATECISMO MAIOR DE WESTMINSTER
PERGUNTA 17. Como criou Deus o homem?
R. Depois de ter feito todas as mais criaturas, Deus criou o
homem, macho e fêmea; formou-o do pó, e a mulher da costela do homem; dotou-os de almas viventes, racionais e
imortais; fê-los conforme à sua própria imagem, em conhecimento, retidão e santidade, tendo a lei de Deus escrita em
seus corações e poder para a cumprir, com domínio sobre
as criaturas, contudo sujeitos a cair.
Ref. Gn 1.7, e 2.7, 32 e 1.26; Mt 19.4; Ec 12.9; Mt 10.28; Cl

ENCONTRO DAS ANAS: A SAF convida a todos para
participarem de nossa reunião dia 02/09 às 15h na
SEDE. Representantes: Irmãs Corália, Elian e Tatiane.
158 ANOS DA IPB: Dia 12 de Agosto lembramos o Dia
do Presbiterianismo Nacional, desde 1859 evangelizando o Brasil. Soli Deo Gloria!

3.10; Ef 4.24; Rm 2.14-15; Gn 3.6, e 1.28, 3.1-19.

Escala da semana
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Cantinho Missionário
A liberdade está em Cristo
Em 2002, o pastor Leopoldo e sua família entregaram
a vida a Cristo e uma pequena igreja começou a crescer dentro
da comunidade indígena de San Juan Ozolotepec, no México.
Unidos, os irmãos adoravam ao Senhor e cresciam no conhecimento de Cristo. Porém, as autoridades indígenas da comunidade não aprovavam a nova fé do grupo, e ameaças começaram a acontecer.
Após anos de perseverança em meio à perseguição, o
pastor Leopoldo foi agredido e levado preso em condições desumanas. Como ele, milhares de cristãos ao redor do mundo
são colocados em prisões pelo simples fato de serem seguidores de Jesus. Leopoldo é um deles e tem muito a testemunhar
a soberania do Senhor em meio às dificuldades. O pastor Leopoldo, preso por sua fé em Cristo, compartilha como as orações
da família da fé fizeram a diferença para ele. Continuemos em
oração pela igreja perseguida!
Missão Portas Abertas

07/08 – John Rick Oliveira
08/08 – William Grings (Urbis VI)
08/08 – Marineide de Jesus (Miro
Cairo)
08/08 – Quênia Araújo
09/08 – Thaiana Queiroz (Urbis VI)
10/08 – Rev. Evan Gouveia
11/08 – Pollyanne Freire
11/08 – Eliene Araújo (Rosa)
12/08 – Layla Moreira
12/08 – Edvaldo Costa (Miro Cairo)
12/08 – Raian Bittencourt

98841-8570
3425-1077
98875-1712
98832-7619
98855-3017
98873-3917
98836-6614
98804-4504
98809-2111
98807-8106

Avisos
IPVC 100% DIZIMISTA: No momento de consagração apresentaremos nossos dízimos e ofertas ao Senhor!
8º FEIRA MISSIONÁRIA PRESBITERIANA:
Está se aproximando, será nos dias 15 e 16 de setembro, já
estamos recebendo doações para o brechó e demais barracas. Se envolva também e venha contribuir com o seu talento. Igreja! Oremos por esta causa.

Pensamento da Semana
“Nossa ansiedade não esvazia o sofrimento do amanhã, mas apenas esvazia a força do hoje. ”
Charles Spurgeon

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!

