Culto ao Senhor
PRELÚDIO
I – ADORAÇÃO
 Leitura Bíblica Uníssona: 1º Crônicas 29:11
 Hino Congregacional nº 49 – “Sempre Vencendo”
 Oração de Adoração
II – CONFISSÃO
 Leitura Bíblica Alternada: Salmo 49
 Oração de Confissão
 Hino Congregacional nº 88 – “Amor Perene”
III – CONSAGRAÇÃO
 Leitura Bíblica Uníssona: Deuteronômio 26: 14
 Hino Congregacional nº 224– “Consagração”
 Entrega de dízimos e ofertas
 Oração de Consagração e Gratidão
IV – LOUVOR
 Leitura Bíblica Uníssona: Isaías 12: 6
 Cânticos Espirituais
 Oração de Louvor
V – EDIFICAÇÃO
 Leitura Bíblica
 Sermão

 Oração Final
 Benção Apostólica e Amém Tríplice
POSLÚDIO

CONSELHO

JUNTA DIACONAL

Presidente
Rev. Marcelo Crispim
Vice-presidente
Pb. Clériston Salinas Spínola
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

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

EQUIPE PASTORAL
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 da Misericórdia, nº 260 – Centro
CEP 45.000-200 – Vitória da Conquista – BA
Telefone: (77) 3422-3466
e-mail: secretaria.ipvc@gmail.com
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Segue o Jogo...
Em tempos de dificuldades em que o time enfrenta vários
problemas, somos tentados a desistir, os adversários parecem ser
muito mais fortes e melhores do que realmente são, os treinos se
tornam penosos pois abala a motivação de toda equipe. Diante
disso, pela nossa limitação e fraqueza pensamos até em desistir e
entregar o jogo, parar e abandonar o campeonato.
Além disso, por treinarmos em uma região bastante árida, falta
água cristalina, há muita poeira e o campo se torna duro, a grama
se seca e o jogo se torna ainda mais difícil de se jogar. Até que a
chuva vem e aí a grama começa a nascer mais verde e mais bonita. A esperança começa de novo a brotar. O melhor de tudo é a
presença do Treinador dos treinadores que vez por outra aparece
e nos traz aquela palavra de ânimo e força. Outra coisa que revigora muito o nosso coração é sentir de perto a grande força dessa
imensa e eterna torcida que jamais abandona o time, “torcendo
sem cessar”. São mais do que torcedores, são verdadeiros irmãos! Com certeza foi a força dessa torcida-família que
muito nos fortaleceu nesse primeiro momento de preparação e
formação do time.
Por isso, confiantes nesse abnegado apoio de todos os torcedores, pedimos que se junte a nós como time que somos para
apresentar diante do Grande Treinador as seguintes solicitações: 1) Olhos atentos neste tempo de sequidão para vermos
bem, tanto diante da poeira quanto no momento em que ela
baixar; 2) Que nos reabasteça sempre com a Água pura e cristalina pois nessa terra árida e seca, a sede é muito grande e queremos muito compartilhar da água boa por aqui; 3) Força e ânimo
diante dos piores momentos que venhamos a enfrentar; 4) Pedir
cada vez mais união da equipe. Nesse primeiro ano, nesta fase de
preparação pretendemos realizar muitos treinos, esperamos pela
chegada de novos jogadores no elenco, assistentes e torcedores,
precisamos fortalecer a equipe para enfrentar os jogos difíceis
que ainda virão. Jogo é assim, cada minuto vale ouro.
Independente dos campeonatos, dos jogos e dos lances perdidos, os resultados finais são sempre positivos, pois sabemos
quem é o nosso Treinador, confiamos nele e somos grandes
campeões. Trabalhamos para esse time brilhar com a Luz especial. A temporada está apenas começando. Estamos bem confiantes e cremos que essa taça ninguém tira de nós, pois como time e
torcida somos mais que vencedores. Naquele que nos une em um
só corpo.
Um abraço e que o Pai esteja com todos os queridos irmãos
da família IPVC.
Rev. João e família

Avisos, Comunicados e Notas

Programação semanal
Domingo
Reunião e Oração (08:30h)
Escola Dominical (09h)
Culto Vespertino (18:30h)
Terça-feira
Culto de Oração (19h)

Quinta-feira
Grupos familiares (19:30h)
Sábado
Culto UMP e UPA (19h)
Terceira Idade
Quarta-feira
Culto de Oração – SAF
(15h)

Escala do domingo
Manhã

Noite

Regência

----

Pb. Clériston

Instrumentista

----

Tâmia

Antônio e
Eliomar

Barreto e
Florisvaldo

Diáconos

Púlpito: Rev. Crispim e Presb. Rubem

Cantinho Missionário
O poder da alfabetização na vida de cristãos butaneses
Estima-se que ainda existem quase 800 milhões de
adultos no mundo que não sabem ler, escrever ou
contar. Pesquisas indicam que a alfabetização está
diretamente relacionada com o desenvolvimento de
um país. Daí a importância de iniciativas nessa área.
No Butão, a Portas Abertas desenvolve um programa de alfabetização de jovens e adultos. O irmão
Rai é apenas um dos exemplos de tantas vidas que
foram transformadas através da alfabetização. Ele é
um motorista de táxi, de 37 anos, que devido à falta
de condições da família estudou apenas até a terceira
série. O irmão aceitou Jesus como seu salvador em
2011. Agora conta com alegria que pode ler a Bíblia e
assim tem a oportunidade de compartilhar as boas
novas com os filhos.
Missão Portas Abertas

Aprendendo os símbolos de fé
CATECISMO MAIOR
PERGUNTA 93: Que é a lei moral?

R. A lei moral é a declaração da vontade de Deus, feita ao gênero
humano, dirigindo e obrigando todas as pessoas à conformidade
e obediência perfeita e perpétua a ela - nos apetites e disposições
do homem inteiro, alma e corpo, e no cumprimento de todos
aqueles deveres de santidade e retidão que se devem a Deus e ao
homem, prometendo vida pela obediência e ameaçando com a
morte a violação dela.
Ref. Dt 5.1, 31, 33; Lc 10.26-28; Gl 3.10; 1Ts 5.28; Lc 1.75; At
24.16; Rm 10.15.

10/09 – Samuel Spínola (Urbis VI)

99108-0598

10/09 – Thiago Gouveia (Urbis VI)

98873-2125

13/09 – Beatriz Oliveira

98842-4162

16/09 – Luana Novaes

98807-9677

16/09 - Tâmia Magalhães

99180-0410

Avisos
IPVC 100% DIZIMISTA: No momento de consagração apresentaremos nossos dízimos e ofertas em alimentos!
8º FEIRA MISSIONÁRIA PRESBITERIANA:
CHEGOU A SEMANA DA FEIRA! Ainda há tempo para receber as doações para o brechó e demais barracas. Se
envolva também e venha contribuir com o seu talento.
Igreja! Oremos por esta causa.
COFRINHOS MISSIONÁRIOS: Entregaremos os nossos cofrinhos no domingo dia 17.09.
REUNIÃO DO CONSELHO: Amanhã teremos mais uma
reunião ás 19h na SEDE. Oremos pela direção do SENHOR!
DIA DA EBD: No próximo domingo comemoramos o Dia da
Escola Bíblica Dominical. Se ainda não está matriculado,
matricule-se e não perca esta oportunidade de instrução
na Palavra do SENHOR!
AGENDA PASTORAL: Os Revs. Evan e Crispim e os Presbíteros Diassis e Orley estão nesta manhã na Congregação de
Brumado em visita do PSSB.

Escalas
ESCALA DA REUNIÃO DE ORAÇÃO (DOMINGO 8:30h):
Dia 10/09 - Conselho (Presb. Pedro)
Dia 17/09 – Nilza Pereira
ESCALA DA REUNIÃO DE ORAÇÃO (TERÇA-FEIRA):
Dia 12/09 – CORAL
Dia 19/09 - UPA
ESCALA DO PÚLPITO (DOMINGO À NOITE):
Dia 10/09 - Rev. Crispim e Presb. Rubem
Dia 17/09 – Rev. Crispim e Diác. Miguel

Pensamento da Semana
“Um ídolo na mente é tão ofensivo a
Deus, quanto um ídolo na mão. ”
(A. W. Tozer)

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!

