Culto ao Senhor
PRELÚDIO
I – ADORAÇÃO
 Leitura Bíblica Alternada: Salmo 52
 Hino Congregacional nº 11 – “Trindade Santíssima”
 Oração de Adoração

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

II – CONFISSÃO
 Leitura Bíblica Alternada: Romanos 6: 15-23
 Oração de Confissão
 Hino Congregacional nº 68 – “Necessidade”

CONGREGAÇÕES

III – CONSAGRAÇÃO
 Leitura Bíblica Alternada: Salmo 62
 Hino Congregacional nº 222 – “Mais Perto da
Cruz”
 Entrega de dízimos e ofertas missionárias
 Oração de Consagração e Gratidão

EQUIPE PASTORAL

IV – LOUVOR
 Leitura Bíblica Alternada: Apocalipse 20: 11-15
 Cânticos Espirituais
 Oração de Louvor
V – EDIFICAÇÃO
 Leitura Bíblica
 Sermão

 Oração Final e Benção
POSLÚDIO

URBIS VI
Caminho 19b, nº 07, Urbis VI
Rev. Evan Gouveia de Deus

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

www.ipbvc.org.br
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Projeto CM – Família Rocha
Imagine você escutando com frequência frases como:
“Você não pode ir nem vir”, “Você não pode deixar a cidade”, “Me entregue o seu celular, preciso ver o que tem
nele”, “Você não pode entrar no supermercado, na universidade, no shopping, no parque público ou até mesmo
no condomínio que você mora sem antes mostrar sua
identidade, passar pelo raio X e abrir sua bolsa para que
eu veja o que tem dentro”. Escutar essas coisas, além de
uma invasão a sua privacidade, seria uma baita afronta aos
seus direitos, né verdade?! Mas é justamente esse o preço
que pagamos por viver em uma região como essa...
E como se não bastasse, houve (e ainda há) uma tensão tão grande em relação ao visto que pensamos num
plano B, ou seja, mudar para outra cidade caso o visto não
seja renovado, pois com a nomeação do novo líder da
província, a situação está cada vez mais difícil. Descobrimos recentemente também que o ex-reitor da Universidade onde estudo foi preso por corrupção e por isso a polícia
está impondo restrições à Universidade e dificultando
ainda mais o processo de visto para novos estudantes
estrangeiros. Por causa disso a universidade nos vigia, nos
controla, nos proíbe de deixar a cidade e até em feriados
nos dão aula para poder nos controlar mais de perto.
Para ir à capital realizar um tratamento de saúde eles
nos fizeram escrever uma carta prometendo não propagar
nossa religião. Concordei, pois nosso propósito aqui não é
anunciar religião, mas sim falar do Nosso Grande Treinador.
Diante dessas tensões, pressões e dificuldades, num
primeiro momento pensamos em sair, gritar, questionar,
reivindicar nossos direitos, mas quando lembramos o que
nos trouxe aqui e principalmente o quanto nosso Irmão
Maior sofreu e espontaneamente se humilhou, baixamos a
cabeça e nos submetemos a tudo isso por amor a Ele. Além
disso, por esperar outras famílias brasileiras, temos que
dar bom testemunho. Contudo, agradecemos muito ao Pai
por manifestar sua imensa bondade nos dando graça e paz
diante das dificuldades. Ele é muito bom!

Avisos, Comunicados e Notas

IPVC em Movimento
Continuamos dependendo muito do seu apoio no segurar
das cordas, principalmente nas conversas com o Pai. É
muito reconfortante saber que a família continua na retaguarda. Muito obrigado por seguirem juntos conosco!
Muitos Beijos e Abraços
saudosos a todos! TAMOJUNTO!
João, Andrea, Deborah, Juan e Raquel

Escala da semana
Reunião de Oração
Estudo Bíblico
Púlpito

Dia

Nome

Terça-feira
Quinta-feira

Ells
Rev. Messias

Domingo

Rev. Messias e
Diác. Clodoaldo

Cantinho Missionário
O dia dos pequeninos
Para Jesus, elas são um modelo de dependência
de Deus e de um coração aberto para a fé; e isso
alegra o Senhor. Sabemos que ele cuida e protege as crianças, inclusive aquelas que são atingidas diretamente pela perseguição aos cristãos.
Muitas delas foram afetadas com os ataques de
extremistas e precisaram fugir com a família para
um lugar mais seguro. É certo dizer que, além de
tratar os traumas, é preciso dar esperança a elas.
Por meio de parceiros comprometidos, é possível dar uma nova perspectiva de vida a crianças
cristãs. Conheça a Missão Portas Abertas e contribua para fortalecer e formar essa parcela do
corpo de Cristo que anseia por um futuro melhor!
Missão Portas Abertas
(www.portasabertas.org.br)

Aprendendo os símbolos da fé
CATECISMO MAIOR DE WESTMINSTER
PERGUNTA 27. Qual é a miséria que a queda trou-

xe sobre o gênero humano?
R. A queda trouxe sobre o gênero humano a perda da
comunhão com Deus, o seu desagrado e maldição; de
modo que somos por natureza filhos da ira, escravos de
Satanás e justamente expostos a todas as punições, neste
mundo e no vindouro.
Ref. Gn 3.8, 24; Ef 2.2-3; 2Tm 2.26; Lc 11.21-22; Hb 2.14; Lm
3.39; Rm 6.23; Mt 25.41, 46.

18/10 – Osvaldo Pedro Silva
19/10 – Ianí Guedes
20/10 – Ana Bonfim
20/10 – Flávio Henrique Magalhães
20/10 – kelly Regina (Urbis VI)

3420-2104
98833-5661
3421-7987
99941-0743
98866-6212

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: Está se aproximando. Dias 9, 10 e 11 de novembro, no Sítio Estrela
de Davi. O preletor será o Pr. Luíz Henrique Portela. Se ainda não fez a inscrição de sua criança
procure o Rev. Messias e, oremos por este
acampamento!

Pensamento da Semana
“Seu grito de amor rompeu a surdez do
meu coração. ”
(Agostinho de Hipona)

Avisos
OFERTA MISSIONÁRIA: No momento de consagração apresentaremos nossos dízimos e ofertas
missionárias ao Senhor!

Saudamos os visitantes!

REUNIÃO DA JUNTA DIACONAL: A Junta Diaconal se reunirá na Sede, dia 21/10 (próximo sábado) às 17h. É imprescindível a presença de todos
os diáconos.

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!

PLENÁRIA DA SAF: Será dia 29/10 às 15h na SEDE. Nesta ocasião comemoraremos as aniversariantes de todo o ano. Sócia! Não deixe de participar!

