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I – ADORAÇÃO
 Leitura Bíblica Alternada: Salmo 51: 13-17
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II – CONFISSÃO
 Leitura Bíblica Alternada: Jeremias 31: 31-34
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III – CONSAGRAÇÃO
 Leitura Bíblica Uníssona: Deuteronômio 14: 22
 Hino Congregacional nº 61 – “Ações de Graças”
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IV – LOUVOR
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O QUE É QUE VOCÊ TEM NA CABEÇA?
Filipenses 4.8-9
Todo mundo fala que é errado fazer as coisas por impulso, certo?
Errado! Nem sempre. O problema em fazermos as coisas por
impulso é que, geralmente, fazemos aquilo que primeiro vem a
nossa mente. Assim o que determinará se será algo bom ou ruim
é aquilo que você tem em mente naquele momento. A solução
seria então manter a mente ocupada somente com coisas boas.
Impossível? Será? É exatamente isso que o apóstolo Paulo exorta
aos filipenses. Paulo faz uma lista daquilo que deve ocupar o
pensamento. Vejamos o que seria. Antes, porém, precisamos
entender o que ele quer dizer com expressão “ocupe o vosso
pensamento”. O verbo λογίζομαι (loguizomai) traz aqui o sentido
de “pensar em algo tomando conta de seu caráter”. Desta forma,
a lista de Paulo deve ser aquilo que define quem realmente
somos. Vamos à lista: Tudo o que é verdadeiro – a verdade é a
rocha que fazem que mesmo que a situação mude os nos pés não
escorreguem. Por isso Jesus se define como Rocha e Verdade.
Tudo o que é respeitável – isso tem a ver a uma conduta séria,
honesta e equilibrada. Tudo o que é justo - denota a retidão
baseada no caráter do próprio Cristo. Tudo o que é puro - livre de
contaminação, incontaminado (da mesma raiz que santo). Tudo o
que é amável - aqui no sentido de algo tão agradável que se
torna digno de ser amado. Tudo o que é de boa fama – digno de
ser mencionado ou que seja honroso. Se há alguma virtude –
Virtuoso é aquilo que tem valor verdadeiro, excelência moral
particular, que não seja um embuste, ou enganoso. Se há algum
louvor – pensamento louvável é aquele que é aprovado pelas
Escrituras Sagradas. Para Paulo estas coisas devem não apenas
passar por nossa cabeça como uma possibilidade, mas ocupar o
nosso pensamento, forjando o nosso caráter. Respondendo à
pergunta sobre se isso é impossível, precisamos voltar os olhos
para o parágrafo anterior 2-7. Nele, após exortar as irmãs Evódia
e Síntique a entrarem em acordo restabelecendo a harmonia,
Paulo replica a ordem de Cristo sobre a ansiedade (Mt 6), e exorta-as para que, ao invés disso, invistam o tempo em vida devocional – “sejam conhecidas, diante de Deus, as vossas petições, pela
oração e pela súplica, com ações de graças.” – diz ele. Assim –
conclui Paulo – “a paz de Deus, que excede todo o entendimento,
guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus”. Somente desta maneira a lista de Paulo torna-se possível: se o
nosso coração e a nossa mente estiverem, por Deus, guardados
em Cristo.
Rev Evan Gouveia
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IPVC em Movimento

Aprendendo os símbolos da fé
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Clodoaldo
Rev. Messias

Domingo

Rev. Messias e
Presb. Túlio

Cantinho Missionário
Cristãos presos na Eritreia são libertados
Os dezesseis alunos do colégio Mai Nehfi que
haviam sido presos no dia 31 de outubro foram
libertados. Eles ficaram detidos por dez dias, e
foram questionados sobre suas atividades religiosas e advertidos a não fazer mais nenhuma reunião. Outros quatro cristãos que estavam presos
em Massawa foram transferidos para a prisão da
ilha de Dahlak. Não se sabe os motivos da transferência.
No final de outubro, 38 cristãos de um total de
45 que estavam presos em Adi Kuala também
foram libertados. Entre eles, estavam o filho e o
marido de Fekadu Debessai Negassi, que morreu
na prisão por falta de tratamento médico. Somente quando saíram da prisão, o pai e o filho
ficaram sabendo da morte dela. O risco de viver
a fé cristã na Eritreia tem aumentado desde
2002, quando uma lei foi criada para impedir o
crescimento da igreja. Também em 2002, o governo fechou as portas de todas as igrejas, incluindo diferentes denominações (ortodoxas, católicas e evangélicas). A Eritreia é o 10º país na atual
Lista Mundial da Perseguição e faz parte das nações que compõem a África Subsaariana.
Missão Portas Abertas

CATECISMO MAIOR DE WESTMINSTER
PERGUNTA 32. Como é manifestada a graça de

REUNIÃO DO CONSELHO: Amanhã (20/11)
teremos mais uma reunião ás 19h na SEDE.
Oremos pela direção do SENHOR!

Deus no segundo pacto?
R. A Graça de Deus é manifestada no segundo pacto em
Ele livremente prover e oferecer aos pecadores um Mediador e a vida e a salvação por Ele; exigindo a fé como condição de interessá-los nEle, promete e dá o Espírito Santo a
todos os seus eleitos, para neles operar essa fé, com todas
as mais graças salvadoras, e para os habilitar a praticar
toda a santa obediência, como evidência da sinceridade da
sua fé e gratidão para com Deus e como o caminho que
Deus lhes designou para a salvação.
Ref. Gn 3.15; Is 4.3-6; Jo 3.26, 6.27; Tt 2.5; 1Jo 5.11-12; Jo 3.36,
1.2; Pv 1.23; Lc 11.13; 1Co 12.3, 9; Gl 5.22-23; Ez 34.27; Tg
2.18, 12; 2Co 5.14-15; Ef 2.10.

19/11 – Anair Paixão Spínola
19/11 – Raquel Viana Andrade
20/11 – Romário Silva
21/11 – Presb. Washington Prado
22/11 – Amanda Oliva (Urbis VI)
23/11 – Presb. Rubem Baldow
25/11 – Elaine Barreto
25/11 – Luciene Brandão Crispim
25/11 – Elma Silva Costa

3423-6910
98815-0816
98836-4483
98812-4009
98805-4363
99135-8040
98846-0810
99178-0623
3084-4480

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

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

Pensamento da Semana
“O que ocupa o nosso pensamento define
quem realmente somos. ”
(Rev. Evan Gouveia)

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!

