Culto ao Senhor
PRELÚDIO
I – ADORAÇÃO
 Leitura Bíblica Uníssona: Isaías 55: 1-3
 Hino Congregacional nº 7 – “Glória à Trindade”
 Oração de exaltação e invocação ao Senhor
II – CONFISSÃO
 Leitura Bíblica Alternada: Colossenses 3: 5-11
 A Igreja rendida aos pés do Senhor em Confissão
 Hino Congregacional nº 49 – “Sempre Vencendo”
III – CONSAGRAÇÃO
 Leitura Bíblica Alternada: Salmo 103: 1-14
 Hino Congregacional nº 33– “Maravilhas Divinas”
 Entrega dos dízimos e ofertas missionárias
 Oração de Consagração e Gratidão
IV – LOUVOR
 Leitura Bíblica Alternada: Salmo 84
 Cânticos Espirituais
 Oração de Louvor
V – EDIFICAÇÃO
 Leitura Bíblica
 Sermão – Presb. Diassis
 Hino Congregacional nº 86 – “Espírito do Eterno”
 Oração Final
 Credo Apostólico
 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
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O QUE É QUE VOCÊ TEM NA CABEÇA?
Filipenses 4.8-9
Todo mundo fala que é errado fazer as coisas por impulso, certo?
Errado! Nem sempre. O problema em fazermos as coisas por
impulso é que, geralmente, fazemos aquilo que primeiro vem a
nossa mente. Assim o que determinará se será algo bom ou ruim
é aquilo que você tem em mente naquele momento. A solução
seria então manter a mente ocupada somente com coisas boas.
Impossível? Será? É exatamente isso que o apóstolo Paulo exorta
aos filipenses. Paulo faz uma lista daquilo que deve ocupar o
pensamento. Vejamos o que seria. Antes, porém, precisamos
entender o que ele quer dizer com expressão “ocupe o vosso
pensamento”. O verbo λογίζομαι (loguizomai) traz aqui o sentido
de “pensar em algo tomando conta de seu caráter”. Desta forma,
a lista de Paulo deve ser aquilo que define quem realmente
somos. Vamos à lista: Tudo o que é verdadeiro – a verdade é a
rocha que fazem que mesmo que a situação mude os nos pés não
escorreguem. Por isso Jesus se define como Rocha e Verdade.
Tudo o que é respeitável – isso tem a ver a uma conduta séria,
honesta e equilibrada. Tudo o que é justo - denota a retidão
baseada no caráter do próprio Cristo. Tudo o que é puro - livre de
contaminação, incontaminado (da mesma raiz que santo). Tudo o
que é amável - aqui no sentido de algo tão agradável que se
torna digno de ser amado. Tudo o que é de boa fama – digno de
ser mencionado ou que seja honroso. Se há alguma virtude –
Virtuoso é aquilo que tem valor verdadeiro, excelência moral
particular, que não seja um embuste, ou enganoso. Se há algum
louvor – pensamento louvável é aquele que é aprovado pelas
Escrituras Sagradas. Para Paulo estas coisas devem não apenas
passar por nossa cabeça como uma possibilidade, mas ocupar o
nosso pensamento, forjando o nosso caráter. Respondendo à
pergunta sobre se isso é impossível, precisamos voltar os olhos
para o parágrafo anterior 2-7. Nele, após exortar as irmãs Evódia
e Síntique a entrarem em acordo restabelecendo a harmonia,
Paulo replica a ordem de Cristo sobre a ansiedade (Mt 6), e exorta-as para que, ao invés disso, invistam o tempo em vida devocional – “sejam conhecidas, diante de Deus, as vossas petições, pela
oração e pela súplica, com ações de graças.” – diz ele. Assim –
conclui Paulo – “a paz de Deus, que excede todo o entendimento,
guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus”. Somente desta maneira a lista de Paulo torna-se possível: se o
nosso coração e a nossa mente estiverem, por Deus, guardados
em Cristo.
Rev Evan Gouveia
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Púlpito: Presb. Diassis e Diác. Miguel

Cantinho Missionário
Cristãos presos na Eritreia são libertados
Os dezesseis alunos do colégio Mai Nehfi que
haviam sido presos no dia 31 de outubro foram
libertados. Eles ficaram detidos por dez dias, e
foram questionados sobre suas atividades religiosas e advertidos a não fazer mais nenhuma reunião. Outros quatro cristãos que estavam presos
em Massawa foram transferidos para a prisão da
ilha de Dahlak. Não se sabe os motivos da transferência.
No final de outubro, 38 cristãos de um total de
45 que estavam presos em Adi Kuala também
foram libertados. Entre eles, estavam o filho e o
marido de Fekadu Debessai Negassi, que morreu
na prisão por falta de tratamento médico. Somente quando saíram da prisão, o pai e o filho
ficaram sabendo da morte dela. O risco de viver
a fé cristã na Eritreia tem aumentado desde
2002, quando uma lei foi criada para impedir o
crescimento da igreja. Também em 2002, o governo fechou as portas de todas as igrejas, incluindo diferentes denominações (ortodoxas, católicas e evangélicas). A Eritreia é o 10º país na atual
Lista Mundial da Perseguição e faz parte das nações que compõem a África Subsaariana.
Missão Portas Abertas

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:
5ª. Que o que Deus proíbe não se há de fazer em tempo
algum, e o que Ele manda é sempre um dever; mas nem
todo o dever especial é para se cumprir em todos os tempos.
Ref. Rm 3.8; Dt 4.9; Mt 12.7; Mc 14.7.

19/11 – Anair Paixão Spínola
19/11 – Raquel Viana Andrade
20/11 – Romário Silva
21/11 – Presb. Washington Prado
22/11 – Amanda Oliva (Urbis VI)
23/11 – Presb. Rubem Baldow
25/11 – Elaine Barreto
25/11 – Elma Silva Costa
25/11 – Luciene Brandão Crispim
25/11 – Maria Fernanda da Nova

3423-6910
98815-0816
98836-4483
98118-6439
98805-4363
99135-8040
98846-0810
3084-4480
99178-0623
99182-8929

Avisos
OFERTA MISSIONÁRIA: No momento de consagração apresentaremos nossos dízimos e
oferta missionária ao Senhor!
ANIVERSÁRIO DA CONGREGAÇÃO DO MIRO
CAIRO: Nos dias 25 e 26 de novembro, celebraremos mais um ano da Congregação do
Miro Cairo. No sábado o culto será às 19h.
Todos os irmãos estão convidados!

REUNIÃO DO CONSELHO: Amanhã (20/11)
teremos mais uma reunião às 19h na SEDE.

Escalas
ESCALA DA REUNIÃO DE ORAÇÃO (DOMINGO
8:30h):
Dia 19/11 – Nilza Pereira
Dia 26/11 – Henrique Passos
Dia 03/12 – Diác. Barreto
ESCALA DA REUNIÃO DE ORAÇÃO (TERÇA-FEIRA):
Dia 21/11 – SAF
Dia 28/11 – UMP
Dia 05/12 - CORAL
ESCALA DO PÚLPITO (DOMINGO À NOITE):
Dia 19/11 – Presb. Diasis e Diác. Miguel
Dia 26/11 – Rev. Crispim e Presb. Adail
Dia 03/12 – Rev. Crispim e Presbíteros (SC)

Pensamento da Semana
“O que ocupa o nosso pensamento define
quem realmente somos. ”
(Rev. Evan Gouveia)

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!

