Culto ao Senhor
PRELÚDIO
I – ADORAÇÃO
 Leitura Bíblica Alternada: Salmo 8
 Hino Congregacional nº 52 – “Glória e Coroação”
 Oração de Adoração
II – CONFISSÃO
 Leitura Bíblica Uníssona: Números 5: 6-8
 Oração de Confissão
 Hino Congregacional nº 71 – “Perdão”
III – CONSAGRAÇÃO
 Leitura Bíblica Alternada: Filipenses 4: 10-20
 Hino Congregacional nº 42– “O Grande Amor de
Deus”
 Entrega dos dízimos e ofertas
 Oração de Consagração e Gratidão
IV – LOUVOR
 Leitura Bíblica Uníssona: Romanos 11: 33-36
 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

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
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A DIFÍCIL TAREFA DA ESPOSA DO PASTOR
A tarefa da esposa do pastor é tão complexa que o conselheiro bíblico Ed Welch a define como “o trabalho mais difícil
do planeta”. Mas, é provável, no entanto, que nem toda esposa
de pastor sinta o peso dessa responsabilidade, mas é possível
que aquela que considera a importância do ministério do seu
esposo à luz da Palavra, o amor e a dedicação genuína do marido à causa do Reino e as demandas contínuas do rebanho,
algumas vezes se sinta desprovida de forças para essa missão!
Tudo isso sem considerar as expectativas da comunidade sobre
ela, sua casa e seus filhos. O fato é que há ocasiões que tudo se
torna excruciante!
Considerando tudo isso, o pesquisador batista Thom Rainer, recentemente lançou uma lista das expectativas impossíveis que algumas esposas de pastores encontram no auxílio ao
ministério de seus maridos. A reprodução dessa lista aqui comprova o quanto essas irmãs acabam carregando pesados fardos.
1. Atuar em todas as esferas de trabalho da igreja. Se vista fazendo algo fora da igreja, alguns membros ficam ressentidos.
2. Ser disposta e pronta a ouvir as reclamações que outras
pessoas fazem do seu marido. Na verdade, alguns pensam
que podem falar ao pastor por meio dos ouvidos da esposa
dele! O problema é que essas pessoas carecem de inteligência emocional ao pensar que a esposa do pastor não ficará sentida ao perceber que seu marido não é valorizado!
3. Atuar como “secretária eletrônica”. Algumas esposas de
pastores recebem, geralmente após o culto, inúmeras mensagens para entregar ao pastor da igreja. Há outras que, ao
atenderem ligações telefônicas na casa pastoral, são tratadas apenas como domésticas com o dever de repassar o telefone ao destinatário, pois quem liga nem pergunta pelo
nome de quem atendeu a ligação!
4. Servir como contratada da igreja. Não é incomum encontrar algumas igrejas que esperam que a esposa do pastor
seja a pianista, presidente da sociedade feminina ou professora das crianças! Certamente não há problema algum
que a esposa do ministro atue nessas áreas por compreender que seus dons podem ser exercitados nessas funções

mas esperar que ela faça “por ser a esposa do pastor” é tornar
o seu matrimônio em uma profissão.
5. Manter o controle emocional em toda e qualquer situação.
Até mesmo se a mensagem do domingo ou algum hino,
cântico ou oração falar tão profundamente ao seu coração
ela deve segurar as lágrimas, pois ninguém gosta que a esposa do pastor pareça emocionalmente desequilibrada.
Além do mais, o choro pode sempre ser interpretado como
se o casal estivesse passando por algum problema conjugal!
6. Ser a melhor amiga de todas as outras senhoras da igreja.
Certamente a maioria das esposas de pastores gostariam
que isso fosse uma realidade. Todavia, é muito difícil que
isso aconteça e algumas pessoas acabam ficando ressentidas.
Finalmente, se o Senhor, em sua providência, permitiu que
uma de suas servas se tornasse esposa de pastor, ele mesmo
deve ser sua fonte de sustento diário nessa tarefa. Portanto, a
esposa de pastor não deve se intimidar diante de tão importante ministério, pois sua suficiência provém do Senhor. Além
do mais, a mesma igreja que, muitas vezes cultiva uma expectativa irreal sobre sua pessoa e trabalho, também possui irmãos amados que intercedem diariamente pela família do pastor. Outros ainda, não esperam apenas receber, mas acabam
sendo generosos ajudando o pastor e sua família a terem uma
jornada mais agradável e alegre no ministério pastoral. Enfim,
os encantos e bênçãos do ministério, ao final do dia, são excessivamente maiores do que as dificuldades que acompanham a
tarefa.
Rev. Valdeci S. Santos
Adaptado pelo Seminarista Ivan Machado Vieira
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Púlpito: Rev. Crispim e Presb. Orley

Avisos, Comunicados e Notas
Aprendendo os símbolos de fé
CATECISMO MAIOR
PERGUNTA 99: Que regras devem ser observadas para a
boa compreensão dos dez mandamentos?
R. Para a boa compreensão dos dez mandamentos as seguintes regras devem ser observadas:
8ª. Que, quanto ao que é mandado a outros, somos obrigados, segundo a nossa posição e vocação, a ajudá-los, e a cuidar em não participar com outros do que lhe é proibido.
Ref: 2Co 1.24; 1Tm 5.22; Ef 5.7.

11/12 – Vitor Hugo Pereira (Miro
Cairo)
11/12 – Thieres e Ellen (Casamento)
15/12 – Maria Alcântara
16/12 – Roberto e Názik (Casamento)

98837-7118
98809-8022
3422-1947
98832-1800

Avisos
IPVC 100% DIZIMISTA: No momento de consagração
apresentaremos nossos dízimos e ofertas ao Senhor!
DIA DA BÍBLIA: “Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz, para os meus caminhos.” (Salmo 119:105).
Louvamos ao nosso Deus por ter se revelado a nós em
sua Palavra!
DIA DA ESPOSA DE PASTOR: Louvamos ao Senhor por
suas vidas e rogamos a Ele que habilite sempre a todas
com amor, prudência, zelo e sabedoria. Parabéns pelo
seu dia!
UM PRESENTE DE NATAL: Esta será a Cantata de Natal
apresentada pelo CORAL IPVC dia 17/12. Venha celebrar conosco e traga visitantes!
DIA DO PASTOR PRESBITERIANO: No próximo domingo (17/12) lembramos o Dia do Pastor Presbiteriano.

DIRETORIAS 2018:
UPA: Presidente: Mateus Almeida Spínola; Vice-presidente: Mariana Gomes Ferraz; 1º secretário: Vynicius
Casemiro Valença; 2º secretário: Júlio César Santos
Silva; Tesoureiro: Anderson Santos Ribeiro.

Escalas
ESCALA DA REUNIÃO DE ORAÇÃO (DOMINGO 8:30h):
Dia 10/12 – Junta Diaconal
Dia 17/12 – Presb. Clériston
Dia 24/12 – Nilza Pereira
ESCALA DA REUNIÃO DE ORAÇÃO (TERÇA-FEIRA):
Dia 12/12 - UPA
Dia 19/12 – UPH
Dia 26/12 – Junta Diaconal
ESCALA DO PÚLPITO (DOMINGO À NOITE):
Dia 10/12 – Rev. Crispim e Presb. Orley
Dia 17/12 – Rev. Crispim e Presb. Rubem
Dia 24/12 – Rev. Crispim e Diác. Miguel

Pensamento da Semana
“Adão escolheu a glória e nos levou a
vergonha, Jesus escolheu a vergonha e
nos levou a glória. ”
(Josemar Bessa)

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!

