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Bendize, ó minha alma, ao Senhor!
Que maravilha! Nosso Coral celebra mais um ano de
vida. Louvamos a Deus pela existência, trabalho e cooperação de cada irmão no exercício de exaltação da glória do
Senhor através da música. Grande privilégio é este! Poder
usar nossos dons no serviço de edificação da Igreja e trabalharmos juntos, com nossas vozes, na disposição de sermos
instrumentos nas mãos do nosso redentor buscando o
conforto, consolo, confronto, despertamento e transformação através da arte belamente expressada nos arranjos
orquestrados da voz.
Em mais ano de vida, do Coral IPVC, medito no que
disse o salmista Davi, no Salmo 103.1-2, quando reflete
sobre as misericórdias de Deus sobre si. Ele dá uma ordem
para si chamando-o à adoração, adoração esta que envolve
todo seu ser e os benefícios recebidos. A partir, do verso 3
até ao fim do salmo, Davi declara todas as benesses recebidas. Todavia, quero pensar apenas nos 2 primeiros versos.
Davi nos chama a bendizer ao Senhor. Mas, o que é
bendizer? Bendizer é falar bem da grandeza e bondade do
nosso Deus. Um aspecto interessante no salmo é que ele
começa e termina nos chamando a bendizer, por isso, o
envolvimento da alma. Aqui, Davi, não está dividindo o
homem em corpo e alma, matéria e espírito, mas sim dizendo que com todo nosso ser, no mais íntimo de nossa
existência precisamos glorificar o nome excelso do Senhor.
Isto é, uma adoração que brota de um coração quebrantado, de uma alma transbordante da glória de Deus, pois a
boca fala, o que o coração está cheio.
Nossa adoração tem um conteúdo específico: o nome
do Senhor e seus benefícios. O nome de Deus sempre foi
cuidadosamente reverenciado por seu povo, pois nele está
encapsulado o poder daquele que cria, cuida, governa
soberanamente todas as coisas. Sendo assim, como diz a
canção, não podemos dar nosso louvor a ninguém mais
que a ele. Um louvor que envolve todo nosso ser. Todas as
áreas da nossa existência estão a serviço da adoração ao
Senhor. Esse Deus digno de ser adorado é aquele que tem
cuidado de nós. A razão, de não nos esquecermos dos seus
benefícios, dos cuidados, da sua provisão em toda

caminhada, trás a lume nossa vida, pois o sustento da
parte do Senhor tem sido mais que abundantes em nossa
história.
Queridos irmãos, ao experimentarmos a bondosa mão
do Senhor conduzindo a vida da nossa Igreja por meio da
manifestação, graciosa e grandiosa, do Coral não podemos
deixar de bendizer ao Senhor com tudo que temos e somos,
pois, ano após ano, Deus tem revelados seus benefícios para
conosco através da vida de cada coralista e do Coral. Deus
continue a abençoar o Coral IPVC!
Rev. Marcelo Crispim

Escala do domingo
Manhã

Noite

Regência

----

Pb. Clériston

Instrumentista

----

Tâmia

Edson e
Florisvaldo

Eliomar e
Miguel

Diáconos

Púlpito: Rev. Crispim e Presbíteros (SC)

Cantinho Missionário
Líder cristão indiano é libertado no Iêmen
O líder cristão indiano, Tom Uzhunnalil, que havia sido
sequestrado no Iêmen em março de 2016, foi libertado. A
libertação foi celebrada até mesmo pelo ministro do exterior da Índia, Sushma Swaraj, que foi o primeiro a anunciar
a notícia para o país através de uma rede social: “Tenho a
alegria de informar que Tom Uzhunnalil foi resgatado”,
postou. A notícia da libertação só veio a público depois que
o líder cristão foi embarcado para Muscat, em Omã, num
avião do Exército. Depois ele será transferido para sua casa
em Kerala, na Índia.
Tom Uzhunnalil, de 58 anos, foi sequestrado na casa de
repouso para idosos Missionários da Caridade, onde trabalhava desde 2015, quando a igreja onde servia foi queimada. Ele trabalhava no Iêmen há 14 anos. No dia do sequestro, realizado pelo Estado Islâmico, 4 obreiras cristãs, 2
funcionárias, 1 guarda e 8 idosos foram mortos.
Paul Hinder, um líder cristão na Península Arábica, diz
que os ataques foram motivados pelo ódio contra a fé
cristã. Segundo ele, certos grupos radicais no Iêmen “simplesmente não suportam a presença de cristãos que servem os mais pobres dentre os pobres”.

Missão Portas Abertas

Avisos, Comunicados e Notas
Aprendendo os símbolos de fé
CATECISMO MAIOR
PERGUNTA 96: De que utilidade especial é a lei moral aos
homens não regenerados?

R. A lei moral é de utilidade aos homens não regenerados para
despertar as suas consciências a fim de fugirem da ira vindoura e
forçá-los a recorrer a Cristo; ou para deixá-los inescusáveis e sob
a maldição do pecado, se continuarem nesse estado e caminho.
Ref. 1Tm 1.9-10; Gl 3.10, 24; 1.20.

02/10 – Neuma Machado
03/10 – Edna Prado
05/10 – Diác. Edson Souza
06/10 – Eudes Freire
06/10 – Débora Lopes (Urbis VI)
06/10 – Rev. Crispim e Luciene (Casamento)
07/10 – José Jorge Soares (Urbis VI)
07/10 – Sara de Andrade

98814-5737
98823-0916
98824-5171
98854-6445
98804-0144
3424-0400
99123-7858

Avisos
IPVC 100% DIZIMISTA: No momento de consagração apresentaremos nossos dízimos e ofertas ao Senhor!
REFORMA HOJE! Este é o tema do 3º Acampamento da
UMP, dias 6, 7 e 8 de outubro no Sítio Universo. O preletor será o Pr. Wellington Costa da IPB de Brotas – Salvador.
Jovem!
Faça
sua
inscrição
pelo
site
http://ipbvc.org.br/acampamento.html, ou procure qualquer membro da diretoria UMP. Apenas R$ 90,00. HOJE É
O ULTIMO DIA PARA SE INSCREVER!
DIA DOS IDOSOS: Hoje é comemorado o Dia dos Idosos!
“Na velhice darão ainda frutos, serão cheios de seiva e
verdor” (Sl 92:14). Louvado seja Deus por nossos queridos
irmãos!
CEIA DO SENHOR: Hoje teremos a mesa do Senhor. Não
perca este momento de comunhão de Deus com o seu
povo!

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: ATENÇÃO!! Pais e responsáveis, dia 10/10 é o último dia para pagar a inscrição com o
valor de R$ 150,00, após essa data terá um reajuste de
25%. Procure Juliana e faça já a inscrição da sua criança.
SEMANA DE ORAÇÃO: Nesta semana (02/10 a 08/10)
teremos nossas reuniões de oração das 19h às 20h de
segunda à sexta, das 06h às 07h no sábado e das 7h às 8h
no domingo. ESCALA: segunda: CONSELHO (Rev. Crispim);
terça: SAF; quarta: UMP; quinta: JUNTA DIACONAL; sexta:
UPA; sábado: UPH; domingo (café): CORAL. Oremos!
ANIVERSÁRIO DO CORAL: Hoje celebraremos no culto
vespertino o 34º aniversário do CORAL IPVC. Venha e
convide alguém!

Escalas
ESCALA DA REUNIÃO DE ORAÇÃO (DOMINGO 8:30h):
Dia 01/10 - Edson Barreto
Dia 08/10 - CORAL
ESCALA DA REUNIÃO DE ORAÇÃO (TERÇA-FEIRA):
Dia 03/10 – SAF
Dia 10/10 UPH
ESCALA DO PÚLPITO (DOMINGO À NOITE):
Dia 01/10 – Rev. Crispim e Presbíteros (SC)
Dia 08/10 – Rev. Crispim e Presb. Orley

Pensamento da Semana
“No nosso sofrimento por Cristo há alegria, o que é completamente diferente
quando sofremos por causa dos nossos
pecados. ”
(John Trapp)

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!

