Organizada em 17/04/1960

PRELÚDIO
I – ADORAÇÃO
 Leitura Bíblica Alternada: Isaías 40: 1-11
 Hino Congregacional nº 27 – “Um Hino ao Senhor”
 Oração de Adoração
II – CONFISSÃO
 Leitura Bíblica Alternada: Isaías 40: 12-31
 Oração de Confissão
 Hino Congregacional nº 109 – “O Bom Pastor”
III – CONSAGRAÇÃO
 Leitura Bíblica Uníssona: Atos 13: 1-3
 Hino Congregacional nº 21 – “Deus de Abrão”
 Entrega de dízimos e ofertas
 Oração de Consagração e Gratidão
IV – LOUVOR
 Leitura Bíblica Uníssona: Salmo 106: 1-3
 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
Tesoureiros
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

www.ipbvc.org.br
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19/02/2017

Pastor! Quero esganar meu marido, posso?
A pergunta pode parecer piada, mas fato é que nem todos,
mesmo cristãos, têm um bom relacionamento familiar. Alguns
preferem ignorar a existência de tal desastre conjugal e viver
como se estivesse tudo normal. Crendo que esse não é um procedimento cristão (Mt 5.43-44; 1 Jo 4.20-21), o que fazer para
criar um relacionamento saudável com o conjuge? E quando de
fato o conjuge coopera para fazer da convivência familiar um
ambiente insuportável. Tenho que brigar? O afastamento é o
melhor caminho? O que fazer para ter relacionamentos transformados?
Creio que relacionamento é uma confusão muitas vezes,
mas que vale a pena!1 Nem sempre é fácil manter um bom ambiente relacional com todas as pessoas, mas um princípio que
deve ser entendido e aplicado ao relacionamento é o da Criação-Queda-Redenção.
O relacionamento é uma benção criada por Deus (Gn 1.2628; 2.20-24). Todo ser humano foi criado para relacionar-se,
ninguém pode viver como uma ilha. Portanto, seu relacionamento é uma obrigatoriedade constituída pela relação criador/criatura e não uma necessidade obrigatória do amor proposto ao conjuge. A relação é Deus, o próximo e Eu. Minha vida
de “comunhão” – (ser uma só carne) com meu conjuge é um
serviço/liturgia/culto de adoração a Deus (Mt 5.23-24).
Todavia, é preciso entender que os relacionamentos, depois
da queda em Adão (Gn 3), foram afetados em todas as suas realidades e potencialidades (Gn 6.5; Jr 17.9). Lidamos com o ser
humano criado por Deus, mas afastado do propósito do seu criador no desenvolvimento de sua vida (Rm 1.21,23-32). O pecado fez com que o homem não só enxergasse a realidade dos
seus relacionamentos distorcida, mas que invertesse por completo suas relações. A proximidade com sua sogra, seu conjuge,
filhos e amigos sofrem pelo distanciamento com Deus. Quanto
mais longe da vontade revelada de Deus, piores são nossos relacionamentos.
Contudo, há uma esperança! A redenção de nossos relacionamentos é possível através da nossa restauração em Cristo
(2 Co 5.17). Se nossos relacionamentos nos fazem sofrer é preciso lançar nossos fardos sobre ele, pois de fato e verdade, tem
cuidado de nós (Mt 11.28-30). O descanso para alma aflita está
no encontrar-se com Cristo. Relacionamentos são restaurados
quando indivíduos são transformados pela graça misericordiosa de Deus revelada em Cristo (Tt 2.11-14). As contendas

IPVC em Movimento
entre nós provém de um coração corrompido (Tg 4.1), portanto
a restauração deste coração é ato da graça redentora (Ef 2.110). Relacionamentos são mudados quando o ser humano volta
ao propósito do Criador. Volta a viver em submissão, isto é, relação de adoração criatura-criador. (Continuação... “Série Família”)
Rev. Marcelo Crispim

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)
Quarta-feira
Culto de Oração – SAF
(15h)

Avisos, Comunicados e Notas
Aprendendo os símbolos da fé
CATECISMO MAIOR
PERGUNTA 66. Qual é a união que os eleitos têm com
Cristo? R. A união que os eleitos têm com Cristo é a
obra da graça de Deus, pela qual são eles espiritual e
misticamente, ainda que real e inseparavelmente, unidos a Cristo, seu Cabeça e esposo, o que se efetua na
sua vocação eficaz.
Ref. Ef 2.5; 1Co 6.17; Jo 10.28; Ef 5.23; 1Co 1.9; 1Pe
5.10.

Escala do domingo
Manhã

Noite

Regência

----

Pb. Clériston

Instrumentista

----

Silviany

Florisvaldo e
Miguel

Gabriel e
Eliomar

Diáconos

Púlpito: Rev. Crispim e Presb. Adail

Cantinho Missionário
Recuperando 6 anos de abraços perdidos
Em outubro do ano passado, o pastor Behnam Irani foi libertado
pela justiça iraniana depois de passar 6 anos na prisão por causa
da fé em Cristo. Durante esse período, ele teve sérios problemas
de saúde por conta dos maus tratos e das torturas físicas que enfrentou. Recentemente, colaboradores da Portas Abertas foram visitá-lo para saber como ele estava e reuniram-se com sua família.
Seu filho Adriel, de 9 anos, sempre corria em direção ao pai para
lhe dar um beijo e abraçá-lo e essa cena se repetiu por diversas
vezes. Behnam fechava os olhos e sorria demonstrando imensa
alegria. Agradeça ao Senhor por essa grande bênção. Nem sempre
os cristãos prisioneiros conseguem liberdade no Irã. Ore pela igreja
no Irã, por aqueles que continuam presos e por todas as famílias
que já perderam seus entes queridos por causa da perseguição religiosa no país.
Missão Portas Abertas

21/02 – Maria Dalva Santos
22/02 – Maria Barreto (Miro
Cairo)
22/02 – Américo e Roni (Casamento)
23/02 – Carlos de Angeli Neto
24/02 – Israel Oliva (Urbis VI)

98809-9812

PRÓXIMO DOMINGO – PLENÁRIAS UNIFICADAS: De acordo
com nosso calendário no próximo domingo teremos as plenárias das sociedades internas. Fique atento ao local e horário de sua reunião.

Escalas

ESCALA DA REUNIÃO DE ORAÇÃO (DOMINGO 8:30h):
Dia 19/02 – Nilza Pereira
Dia 26/02 – Presb. Clériston
Dia 05/03 – Presb. Adail
ESCALA DA REUNIÃO DE ORAÇÃO (TERÇA-FEIRA):
Dia 21/02 – JUNTA DIACONAL
Dia 28/02 – CONSELHO (Presb. Rubem)
Dia 07/03 - UMP
ESCALA DO PÚLPITO (DOMINGO À NOITE):
Dia 19/02 – Rev. Crispim e Presb. Adail
Dia 26/02 – Rev. Crispim e Presb. Pedro
Dia 05/03 – Rev. Crispim e Presbíteros (SC)
Dia 12/03 – Rev. Crispim e Presb. Rubem

3082-7682
99111-4373
3081-8726
3424-9330

Avisos
OFERTA MISSIONÁRIA: No momento de consagração apresentaremos nossos dízimos e ofertas missionárias 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.
REUNIÃO DO CONSELHO: Amanhã (20.02) teremos mais uma
reunião na SEDE às 19:00h. Todos os presbíteros estão convocados. Oremos pela direção do Senhor!
PROGRAMA BÊNÇÃO INEFÁVEL: Terças e quintas das 16h às
17h. (Melodia FM 87,9). www.melodiaconquista.com.br

Pensamento da Semana
"Vivemos de expectativas, não de realizações. As experiências que temos na
terra podem ser consideradas sinais de
algo maior que ainda está por vir. ”
Alister McGrath

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!

