Culto ao Senhor
PRELÚDIO
I – ADORAÇÃO
 Leitura Bíblica Alternada: Salmo 29
 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: Salmo 21: 1-7
 Oração de Confissão
 Hino Congregacional nº 120 – “Dependência”

CONGREGAÇÕES

III – CONSAGRAÇÃO
 Leitura Bíblica Uníssona: Salmo 115
 Hino Congregacional nº 55 – “Alegria e Gratidão”
 Entrega de dízimos e ofertas em alimentos
 Oração de Consagração e Gratidão

EQUIPE PASTORAL

IV – LOUVOR
 Leitura Bíblica Alternada: Apocalipse 4: 9-11
 Cânticos Espirituais
 Oração de Louvor
V – EDIFICAÇÃO
 Leitura Bíblica
 Sermão – “Soli Deo Gloria” Rev. Alexandre Lessa

 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

IGREJA PRESBITERIANA

DE VITÓRIA DA CONQUISTA
CONGREGAÇÃO DO MIRO CAIRO
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“Sola Gratia” – Ef 2.1-9
Nós reformados utilizamos a expressão “Sola Gratia”
(somente pela graça) a fim de afirmarmos que ‘tudo que
temos ou somos’ é pela graça de Deus. Afirmamos convictos, ao discorremos acerca da redenção, que não somos
salvos por previsão de fé, nem por obras humanas, nem
por qualquer outra razão, mas apenas pela graça. Portanto, a salvação na concepção reformada não se dá por qualquer mérito humano, mas somente por graça, favor imerecido. Por que afirmamos que somos salvos somente pela
graça?
Afirmamos isso por entendermos pelas Escrituras Sagradas que o homem já nasce em pecado, morto espiritualmente, “inteiramente corrompido em todas as faculdades e partes do corpo e da alma”. Além disso, já nascemos
“totalmente indispostos, incapazes e adversos a todo bem
e inteiramente inclinados a todo mal”. Em Efésios 2.1,5
Paulo afirma que “estávamos mortos em nossos delitos e
pecados”. Afirma também que “andávamos em pecado
segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade
da carne e dos pensamentos; e éramos por natureza filhos
da ira” (2.1-3). Entendemos também que somente Deus
pode nos tirar desse estado de pecado, miséria e morte
espiritual. Sabemos que por nós mesmos nunca sairíamos
dessa condição.
Paulo, depois de nos revelar a situação do homem sem
Cristo (v1-3), revela-nos também a ação graciosa de Deus
para nos libertar do pecado e nos dá a vida eterna, e isso
somente pela graça (4-9). Por isso, ele disse que Deus nos
deu vida (1,5), ou seja, ele nos regenerou, nos salvou. Qual
a razão da nossa salvação? Paulo responde ao afirmar que
“Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande
amor com que nos amou...”. Concluímos que a nossa redenção é consequência do amor misericordioso de Deus.
Assim sendo, nós reformados, afirmamos juntamente com
o Apóstolo Paulo: “Porque pela graça sois salvos, mediante
a fé; e isto não vem de vós; é dom de Deus; não de obras
para que ninguém se glorie” (v8,9). Concluímos que a salvação é apenas pela graça livre e soberana de Deus; “Sola
Gratia”.
Rev. Messias de Paula Souza

Avisos, Comunicados e Notas

IPVC em Movimento

Aprendendo os símbolos da fé

Escala da semana
Reunião de Oração
Estudo Bíblico
Púlpito

Dia

Nome

Terça-feira
Quinta-feira

Rita
Rev. Messias

Domingo

Rev. Messias e

Rev. Alexandre

Cantinho Missionário

CATECISMO MAIOR DE WESTMINSTER
PERGUNTA 33. Foi o pacto da graça sempre admi-

nistrado de uma só maneira?
R. O pacto da graça não foi administrado da mesma maneira; mas as suas administrações no Velho Testamento
eram diferentes das debaixo do Novo.
Ref. 2Co 3.6-9; Hb 8.7-13.

EUA estimulam liberdade religiosa no Sudão
Durante uma visita ao Sudão, o vice-secretário
de Estado norte-americano, John J. Sullivan, discursou na mesquita Al Neelain em Cartum, na última
sexta-feira, 17. Ele disse que era o começo de um
novo capítulo nas relações entre os Estados Unidos
e o Sudão. Mas também disse que seu país continua profundamente comprometido num envolvimento com o Sudão em questões mais abrangentes, como a proteção da liberdade religiosa e a
promoção de outros direitos humanos no país.
Sullivan disse que para que o Sudão se torne um
parceiro integral dos Estados Unidos, deve, entre
outras coisas, apoiar os direitos humanos, inclusive
a liberdade religiosa. “Nós insistimos que o governo
do Sudão proteja as liberdades básicas de expressão, reunião pacífica, associação, religião e movimento”. Mês passado os Estados Unidos revogaram
algumas sanções contra o Sudão.
Agradeça a Deus pelo contínuo envolvimento
dos Estados Unidos na questão da falta de liberdade religiosa no Sudão. Ore para que Deus use isso
para melhorar a situação de nossos irmãos e irmãs
sudaneses. O país ocupa a 5ª posição na Lista Mundial da Perseguição de 2017.
Missão Portas Abertas

26/11 – Jorge e Nilza (Casamento)
26/11 – Diác. Barreto e Edna (Casamento)
27/11 – George Lucas Figueredo
01/12 – Vera Cremasco
01/12 – Pedro Henrique Baldow
02/12 – Ivan Machado Vieira

NOSSO ANIVERSÁRIO: Continuamos a Celebrar
mais um ano de bênçãos, o Rev. Alexandre Lessa
estará a noite conosco. Ore e traga visitantes!
CONGRESSO UNIFICADO DAS FEDERAÇÕES: Dia
02/12 (próximo sábado) acontecerá na SEDE o
Congresso Unificado das Federações do PSSB
com o tema: A Importância das Sociedades Internas na IPB. A abertura será às 09h e o preletor, o Rev. Neivaldo Navarro. A taxa de inscrição
é R$ 30,00 e o pagamento deve ser feito por
meio de depósito na C/C 38079-2 AG 3548-3
(Bradesco), Ana Celeste Melo.

3424-0400
98846-0810
99109-9408
3422-3379
98823-5090
99199-6599

Avisos
OFERTA EM ALIMENTOS: No momento de consagração apresentaremos nossos dízimos e oferta em alimentos ao Senhor!
CEIA DO SENHOR: No próximo domingo celebraremos a Mesa do Senhor. Não perca este momento de comunhão de Deus e sua Igreja.
REUNIÃO DO CONSELHO: Amanhã (27/11) teremos mais uma reunião às 19h na SEDE.
XXIX REUNIÃO ORDINÁRIA DO PSSB: Acontecerá
dias 08 e 09 /12 na SEDE, sendo o ato de verificação de poderes às 20h do dia 08 (sexta). Oremos pela direção do Senhor!

Pensamento da Semana
“Quando olho para o meu coração e enxergo minha iniquidade, ele parece um abismo
infinitamente mais profundo do que o próprio inferno. ”
(Jonathan Edwards)

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!

