Culto ao Senhor
PRELÚDIO
I – ADORAÇÃO
 Leitura Bíblica Alternada: Salmo 103: 1-14
 Hino Congregacional nº 13 – “Contemplação”
 Oração de Adoração
II – CONFISSÃO
 Leitura Bíblica Alternada: 2º Coríntios 8: 1-15
 Oração de Confissão
 Hino Congregacional nº 71 – “Perdão”
III – CONSAGRAÇÃO
 Leitura Bíblica Uníssona: Tito 2: 9-15
 Hino Congregacional nº 42 – “O Grande Amor
de Deus”
 Entrega de dízimos e ofertas
 Oração de Consagração e Gratidão
IV – LOUVOR
 Leitura Bíblica Alternada: Atos 15: 1-11
 Cânticos Espirituais
 Oração de Louvor
V – EDIFICAÇÃO
 Leitura Bíblica
 Sermão – “Sola Gratia” Ef. 2: 1-10
 Ceia do Senhor

 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

Rua Circular 08, nº 31 – Miro Cairo
CEP 45.079-200 – Vitória da Conquista – BA
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Boletim nº 230

12/11/2017
MAIS DA REFORMA!
A primeira vez que ouvi sobre a Reforma Protestante foi na
escola primária. Minha professora insistia em que tal evento
se deu por motivações meramente capitalistas por parte dos
Reformadores em parceria com a Burguesia. Nem precisa
entrar no mérito da questão... professora de história... Karl
Marx correndo nas veias...
31 de outubro de 1517, esta data simbólica, representa o
dia em que o monge agostiniano, Martinho Lutero, com o
sangue quase em estado de ebulição, afixou a “Disputatio pro
declaratione virtutis indulgentiarum”, mais conhecida como
as 95 Teses, na porta da igreja do castelo de Wittenberg. Ô
dia! Não foi nada comparado àqueles debates de Facebook
em que o indivíduo escreve seus comentários com insulto,
agressão, desrespeito, etc., e nunca mais retorna para dar
continuidade. Mas, antes, a finalidade do monge era denunciar as mentiras e infâmias do mundo cristão de sua época. O
monge comprou uma briga que se desdobrou por vários anos
de sua vida e tem impacto direto no mundo até os dias de
hoje. Com certeza o evento marcou sua vida e não somente
isso, mas um importante movimento em coro com outros
protestantes contra o sistema daqueles dias que concorreu
para a transformação do mundo em diversos campos, não
somente na religião, mas também na economia, na política,
na arte, na educação e em muitas outras áreas. Aquela foi
uma atitude movida pela força de algo que transcendia a
realidade do poder estabelecido. Para resistir e sobreviver a
essa decisão de protesto contra uma superpotência que era a
Igreja Romana, Lutero precisava estar firme e protegido por
uma fortaleza não física e temporal, mas por um verdadero
"Ein feste Burg" (Castelo Forte) o qual encontrou nas palavras
do salmista que diz: “Deus é nosso refúgio e fortaleza...” (Salmo 46). Nem Lutero e nem nenhum reformador pretendeu
mostrar-se como aquele que libertou a Igreja de Cristo. Por
isso eles mesmos afirmavam Solus Christus – somente Cristo e
mais ninguém.
A segurança e o sucesso do monge, que com o sangue
fervendo e marcado por uma atitude de revolta diante da
realidade, denunciou muitos dos abusos que imperavam. Sua
motivação era fruto de santo temor à Escrituras Sagradas a
qual lhe deu força e o manteve de pé ao ser inquirido de suas
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atitudes na Dieta de Worms em 1521. Despojando-se de tudo
que poderia agregar à sua existência nos ditames da religião,
Lutero se apegou à fé que garante verdadeira vida ao justo
(Romanos 1.17). 31 de outubro de 1517 foi a ponta do iceberg, o início da treta. Muita coisa aconteceu para melhor,
mas a mentalidade da reforma não pode desconsiderar as
palavras do holandês Gisbertus Voetius (1589-1676): “Igreja
Reformada está Sempre se Reformando”. Esta afirmação tão
antiga nos leva a refletir sobre o cenário atual e verificar que a
situação do que chamam de igreja hoje em muitos círculos
denominados cristãos não passa de distorções tão absurdas
quanto as dos dias de Martinho Lutero.
Então cabe aqueles que evocam para si o nome de
reformado fazer jus a declaração de que a Igreja Reformada
está sempre se reformando. Nesta grande tarefa, vale-nos
lembrar sempre da atitude de Lutero que não renegou sua fé
diante da pressão, pelo contrário, afirmou que sua consciência
era prisioneira a Palavra de Deus e que não poderia agir diferente, traindo a sua consciência fazendo prevalecer a tirania.
Viva a Reforma Protestante!
Paulo França

Escala da semana
Reunião de Oração
Estudo Bíblico
Púlpito

Aprendendo os símbolos da fé
CATECISMO MAIOR DE WESTMINSTER
PERGUNTA 31. Com quem foi feito o pacto da gra-

ça?
R. O pacto da graça foi feito com Cristo, como o segundo
Adão, e nEle, com todos os eleitos, como sua semente.
Ref. Gl 3.16; Is 53.10-11; e 59.21.

14/11 – Amélia Azevedo Costa
15/11 – Mateus Spínola
16/11 – Presb. Adail Paixão
17/11 – Diác. Edson e Elian (Casamento)
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Terça-feira
Quinta-feira

Ells
Rev. Messias

Domingo

Rev. Messias e
Diác. Clodoaldo

Cantinho Missionário
Estado Islâmico é expulso da última cidade
na Síria
Nesta quinta-feira (9), o exército sírio declarou vitória
sobre o Estado Islâmico (EI). O último reduto jihadista foi
retomada. A ONU estima que mais de 400 mil sírios morreram. Milhões se viram obrigados a abandonar suas casas e
o país, inclusive cristãos que são um dos alvos do EI. Desde
o início do atual conflito na Síria, cerca de 40% dos cristãos
deixaram o país. Não deixe de orar pela igreja na Síria, a
sua oração continua sendo muito importante. Junte-se a
nós e clame para que essa conquista represente um recomeço de paz para os cristãos sírio.
Missão Portas Abertas

REUNIÃO DO CONSELHO: Amanhã (13/11)
teremos mais uma reunião ás 19h na SEDE.
Oremos pela direção do SENHOR!

IPVC 100% DIZIMISTA: No momento de consagração apresentaremos nossos dízimos e
ofertas ao Senhor!
PLENÁRIA DE ELEIÇÃO DA SAF: HOJE às 15h
na SEDE teremos a plenária de eleição. Sócia!
Não deixe de participar!
HOJE - SANTA CEIA: Hoje teremos a Ceia do
Senhor. Não perca este momento de comunhão de Deus com o seu povo!

NOSSO ANIVERSÁRIO: Celebraremos dias 25
e 26 de novembro mais um ano de bênçãos.
Ore e traga visitantes!

Pensamento da Semana
“Quando Jesus subiu, Ele não deixou para
trás um ideal ou programa de auto melhoramento pessoal, social... Ele deixou a
Igreja, uma comunidade de irmãos!
(Josemar Bessa)

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!

