Culto ao Senhor
PRELÚDIO
I – ADORAÇÃO
 Leitura Bíblica Alternada: Isaías 35
 Hino Congregacional nº 14 – “Louvor”
 Oração de Adoração
II – CONFISSÃO
 Leitura Bíblica Uníssona: Isaías 39: 22-28
 Oração de Confissão
 Hino Congregacional nº 67 – “Coração Quebrantado”
III – CONSAGRAÇÃO
 Leitura Bíblica Alternada: Tiago 4
 Hino Congregacional nº 32 – “O Deus Fiel”
 Entrega de dízimos e ofertas
 Oração de Consagração e Gratidão
IV – LOUVOR
 Leitura Bíblica Alternada: Isaías 37: 21-35
 Cânticos Espirituais
 Oração de Louvor
V – EDIFICAÇÃO
 Leitura Bíblica
 Sermão

 Oração Final e Benção
POSLÚDIO

CONSELHO

JUNTA DIACONAL
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Rev. Marcelo Crispim
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Membros
Rev. Evan Gouveia de Deus
Rev. Messias de Paula Souza
Pb. Diassis Bonfim Macedo
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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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Boletim nº 225

08/10/2017
O pecado das arrogantes pretensões humanas
Tiago 4.13-16
Qual é o seu referencial ao fazer planos? No capítulo 4
de sua carta Tiago condena algumas formas de mundanismo dos crentes. Nesse texto Tiago se dirige aos judeus
negociantes cristãos da sua época cujo espírito de mundanismo é caracterizado por uma atitude de arrogantes pretensões quanto ao futuro v13. Eles pensam ter o controle
do futuro em suas mãos, assim fazem planos sem levar
Deus em consideração. Tiago repreende-os pela arrogância
em desconsiderar a vontade de Deus em suas atividades
expansionistas. O que temos a aprender nesse Texto? R:
Que temos que levar em conta a vontade de Deus ao planejarmos o nosso futuro. Por quê?
a) Porque as coisas só acontecem se for da vontade de
Deus. b) Porque se não levamos em conta a vontade de
Deus estamos desconsiderando a soberania e o governo
providencial de Deus sobre tudo e todos. Assim, caímos no
mesmo pecado de Adão e Eva, bem como da sociedade
secular de nossa época. Qual pecado? O pecado da autonomia humana que é viver a vida independente de Deus.
Ou seja, sermos o nosso Deus. c) Porque somos ignorantes
quanto ao futuro. “Vós não sabeis o que sucederá amanhã”. Somente Deus conhece o futuro. d) Por causa da
fragilidade da vida humana. “Que é a vossa vida? Sois apenas como neblina que aparece por instante e logo se dissipa”.
No v15 Tiago, em contraste a vanglória arrogante, mostra a eles a atitude correta ao fazer planos para o futuro.
Qual é essa atitude? Considerar a vontade de Deus. A vontade de Deus é o fator dominante da história, das circunstâncias e de nossa vida. “Se o Senhor quiser”. Portanto, é o
querer divino que determina o sucesso de nossos planos.
Primeiro, porque dele depende se viveremos ou não. “Se o
senhor quiser... viveremos”. Segundo, porque dele depende também as nossas realizações: “Se o Senhor quiser...
também faremos isto ou aquilo”. Portanto, devemos dizer
“se o Senhor quiser” para cada ato de nossa vida. Nós
cristãos devemos fazer dessa declaração uma atitude de

Avisos, Comunicados e Notas

IPVC em Movimento
vida e não a usar como um mantra sagrado, como faz os
pagãos. Devemos realmente crê nela e planejar a vida à luz
dela, tendo Deus como nosso referencial. “Muitos propósitos há no coração do homem, mas o desígnio do Senhor
permanecerá” (Pv 19.21). (Veja: Lc 12.17-20; Gn 11.1-4; Pv
16.1-5,9,33.”.
Rev. Messias Souza

Escala da semana
Reunião de Oração
Estudo Bíblico
Púlpito

Dia

Nome

Terça-feira
Quinta-feira

Rita
Rev. Messias

Domingo

Rev. Messias e
Diác. Clodoaldo

Cantinho Missionário
Igreja abre escolas que atendem
crianças refugiadas
Uma igreja no leste do Líbano abriu o porão para abrigar
uma escola para crianças refugiadas. Hoje, a igreja tem
dois centros comunitários funcionando, localizados próximos aos campos de refugiados onde vivem muitas famílias
sírias. Um centro atende 160 crianças e o outro, 120. Eles
aceitam crianças de todas as religiões e contam com o
apoio da Portas Abertas.
A guerra segue na Síria e cristãos continuam sendo alvo
de extremistas muçulmanos. Apesar de o Estado Islâmico
já ter sido em grande parte banido de Mossul e da planície
do Nínive, no Iraque, deixou para trás um rastro de devastação. Através de nossos parceiros, a Portas Abertas está
providenciando alimento e assistência básica para 700
famílias sírias no Líbano. Também fornece educação para
600 crianças síria.
Ore por estas crianças. Peça que Deus supra suas necessidades e as possibilite voltar para seu país em paz e segurança. Ore também pelos professores e funcionários!
Missão Portas Abertas

Aprendendo os símbolos da fé
CATECISMO MAIOR DE WESTMINSTER
PERGUNTA 26. Como é o pecado original transmi-

tido de nossos primeiros pais à sua posteridade?
R. O pecado original é transmitido de nossos primeiros
pais à sua posteridade por geração natural, de maneira que
todos os que assim procedem deles são concebidos e nascidos em pecado.
Ref. Sl 51.5; Jo 3.6.

08/10 – Norma Caracas (Urbis VI)
08/10 – Dulce Magalhães
09/10 – Diác. Edson Barreto
10/10 – Presb. Clériston e Anair
(Casamento)
11/10 – Cristina Gouveia (Urbis VI)
12/10 - Ângela Souza (Miro Cairo)

3424-3998
98801-8633
3423-6910
98854-7304

Avisos
IPVC 100% DIZIMISTA: No momento de consagração apresentaremos nossos dízimos e ofertas
ao Senhor!
REUNIÃO DO CONSELHO: Amanhã às 19h na
SEDE teremos mais uma reunião do conselho.
Oremos pela direção do Senhor!
REUNIÃO DA JUNTA DIACONAL: A Junta Diaconal se reunirá na Sede, dia 21/10 às 17h. É imprescindível a presença de todos os diáconos.

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.

Pensamento da Semana
“É impossível que os soldados de Cristo
tenham uma paz perpétua com o mundo,
cujo príncipe é satanás. ”
(João Calvino)

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!

