Culto ao Senhor
PRELÚDIO
I – ADORAÇÃO
 Leitura Bíblica Alternada: 1º Pedro 1: 3-6
 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
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 Uníssona: 1º Pedro 1: 17-23
 Oração de Confissão
 Hino Congregacional nº 74 – “Sinceridade”

CONGREGAÇÕES

III – CONSAGRAÇÃO
 Leitura Bíblica Alternada: 1º Pedro 2: 1-10
 Hino Congregacional nº 62 – “Hino de Gratidão”
 Entrega de dízimos e ofertas em Alimentos
 Oração de Consagração e Gratidão

EQUIPE PASTORAL

IV – LOUVOR
 Leitura Bíblica Uníssona: 1º Pedro 2: 11-17
 Cânticos Espirituais
 Oração de Louvor
V – EDIFICAÇÃO
 Leitura Bíblica

 Sermão
 Oração Final e Benção
POSLUDIO

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

Rev. Marcelo Crispim
Rev. Evan Gouveia de Deus
Rev. Messias de P. Souza
Rev. João Marcos (Missionário)

MIRO CAIRO
Rua 08, nº 32, Miro Cairo
Rev. Messias de P. Souza

Junte-se a nós!

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
Boletim nº 206
28/05/2017
E AÍ? PERDI ALGUMA COISA?
Hebreus 10.19-31
É sabido que um crente ausente não apenas perde a
bênção da comunhão, como também, a bênção da vigilância. Em outras palavras, alguém que negligencia o preceito
de Hebreus 10.25 - “Não deixemos de congregar-nos...”,
não está devidamente preparado para aquele Dia. O escritor
da epístola exorta aos seus leitores que, ao invés disso, devem animar os outros a viverem na esperança da volta de
Cristo. Segundo o autor, uma negligência deliberada é um
costume pecaminoso porque é incoerente com o imenso legado do conhecimento da verdade. Paulo considera que trocar essa verdade por qualquer outra coisa é o mesmo que
preferir esterco (Fp 3.8). Seria como se estivéssemos anulando o sacrifício de Cristo pelos pecados e vivendo ainda
sob o pavor da condenação – diz o autor aos hebreus.
Antes, a partir do versículo 19, o autor nos informa que
pela eficácia do sacrifício de Cristo, nós temos livre acesso
ao Trono da Graça e isso nos permite aproximarmos com
sinceridade, fé, santificação e confiança nEle e, portanto,
devemos guardar firmes a nossa profissão de fé. No versículo 25 ele chama a nossa atenção para a necessidade de
observarmos uns aos outros com a finalidade de influenciarmo-nos no que tange ao amor e ao serviço.
Tudo isso só é possível dentro do espectro da comunhão
eclesiástica, ou seja, na igreja. Há muitos crentes que, por
não compreenderem tais verdades, se tornam a “igreja de
si mesmos”. Tais crentes vivem na superficialidade da comunhão. Para eles igreja é tão somente o conjunto das atividades que os crentes realizam. Nesse entendimento, a sua
negligência gera apenas uma mera curiosidade quanto
aquelas atividades que perdeu e, por isso, só querem saber:
“E aí? Perdi alguma coisa?” – QUE LÁSTIMA!!!
Nossa oração é para que Deus possa despertar estes pecadores indolentes à entenderem que precisam abandonar
o pecado da negligência e reconhecerem a sublimidade da
obra de Cristo na cruz em favor de suas miseráveis vidas,
pois “horrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo” (v31).
Seu conservo, Rev Evan Gouveiak

IPVC em Movimento

Aprendendo os símbolos da fé

Escala da semana

CATECISMO MAIOR DE WESTMINSTER

Dia

Nome

Reunião de Oração

Terça-feira

Estudo Bíblico

Quinta-feira

Kátia
Rev. Messias
e Diác.Clodoaldo
Diêgo e
Presb. Pedro

Púlpito

Domingo

Avisos, Comunicados e Notas
PERGUNTA 7. Que são os decretos de Deus?
R. Os decretos de Deus são o seu eterno pro-

pósito, segundo o conselho da sua vontade,
pelo qual, para sua própria glória, Ele predestinou tudo o que acontece.
Ref. Rm 11.36; Ef 1.4-6, 11; At 2.23; 17.26; Jo 21.19; Is
44.28; At 13.48; 1Co 2.7; Ef 3.10-11.

Pensamento da Semana

Cantinho Missionário
Cristãos no Iêmen pedem orações
As autoridades iemenitas declararam estado de
emergência em Saná, capital do Iêmen, após um surto
de cólera, infecção intestinal causada por diversos tipos de bactérias e que pode ser fatal caso não seja tratada a tempo. "Há pacientes dormindo no chão do
hospital porque os leitos estão todos ocupados", disse
um cristão que observou a situação. De acordo com o
Núcleo de Saúde da ONU, já ocorreram 124 mortes relacionadas à cólera, entre o dia 27 de abril e 14 de
maio. Além disso, há 11.046 novos casos de suspeita
de cólera, relatados em 18 regiões diferentes.
O surto de cólera é mais uma preocupação que se
desencadeou logo após a crise, iniciada há mais de
dois anos no país, quando a guerra civil aconteceu
no Iêmen. De lá para cá, mais de 10 mil pessoas foram
mortas e há milhões de deslocados vivendo em más
condições. A nação está em 9º lugar na atual Lista
Mundial da Perseguição e a igreja vive em meio à uma
turbulência política, o que faz aumentar ainda mais a
perseguição aos cristãos. Oremos por eles!
Missão Portas Abertas

PRÓXIMO DOMINGO – CEIA DO SENHOR: No próximo domingo celebraremos a mesa do Senhor.
Não percam este momento de comunhão!

28/05 – Priscila Nunes (Urbis VI)
29/05 – Amália Carolina Silva
29/05 – Sofia Miranda (Urbis VI)
01/06 – Selma Freitas (Urbis VI)
02/06 – Diác. Eliomar Junior
03/06 – Júlio e Glória (Casamento)

99131-2276
3081-8726
98866-6212
98818-1531
99110-0100
98818-5434

Avisos
OFERTA EM ALIMENTOS: No momento de consagração apresentaremos nossos dízimos e ofertas
em Alimentos ao Senhor!
OFERTA PARA CONSTRUÇÃO: Contribua com
uma oferta para construção e reforma de nossa
igreja e se ainda não viu, dê uma passadinha por
lá para acompanhar o andamento da obra.
PROGRAMA BÊNÇÃO INEFÁVEL: Terças e quintas
das 16h às 17h. (Melodia FM 87,9). www.melodiaconquista.com.br

“Você foi criado em um mundo
onde tudo parece ser sobre você.
Mas não é. Tudo é sobre Cristo."
Paul Washer

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!

PARABENS MAMÃES: Rogamos ao nosso Deus
Bondoso muitas bênçãos à todas!

