Culto ao Senhor
PRELÚDIO
I – ADORAÇÃO
 Leitura Bíblica Alternada: Gênesis 12: 1-8
 Hino Congregacional nº 21 – “Deus de Abrão”
 Oração de Adoração
II – CONFISSÃO
 Leitura Bíblica Alternada: Romanos 4: 1-8
 Oração de Confissão
 Hino Congregacional nº 67 – “Coração Quebrantado”
III – CONSAGRAÇÃO
 Leitura Bíblica Uníssona: Gênesis 14: 18-20
 Hino Congregacional nº 225 – “Dedicação Pessoal”
 Entrega de dízimos e oferta missionária
 Oração de Consagração e Gratidão
IV – LOUVOR
 Leitura Bíblica Uníssona: Salmo 99
 Cânticos Espirituais
 Oração de Louvor
V – EDIFICAÇÃO
 Leitura Bíblica
 Sermão

 Oração Final e Benção
 Amém Tríplice
POSLÚDIO
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Famílias em alerta
Recentemente li que o número de divórcios no Brasil cresceu 160% em 10 anos. Os motivos elencados foram: 1) Desde
2010 (quando foi promulgada a Emenda Constitucional 66/2010),
é possível realizar um divórcio sem passar pelo processo de separação judicial, desde que totalmente consensual. Assim, eliminou
de vez a questão da culpa de um dos cônjuges; 2) Casais jovens
muito imediatistas, incapazes de lidar com as frustrações de um
relacionamento depois de dois ou três anos de casados, quando o
desgaste do dia a dia já pesa e os projetos de futuro começam a
ser questionados; 3) Colabora também para finais precoces a dificuldade, hoje, de se manter focado em um relacionamento (o
acesso às mídias e o encontrar antigos amores ou novas possibilidades). Não obstante, os números e as causas, do desastre relacional vivido, uma “especialista em família” encontrou aquilo, que
na sua percepção, são aspectos positivos nesse colapso: “A instituição família nunca esteve tão bem. As pessoas estão juntas porque está bom. E se separam porque não admitem estar infelizes.
Vejo com bons olhos essa percepção de que os bons relacionamentos não precisam mais ser eternos”. Todo o artigo pressupõe que
pessoas ficam juntas para ser, fazer e buscar a felicidade. Toda visão de relacionamentos está fundamentada em uma horizontalidade, fruto da ideia de que o fim principal da nossa existência é
sermos felizes.
O que escapa à compreensão desses “especialistas” é que
o casamento foi criado pelo Senhor para que nele, Adão e Eva, expressassem o relacionamento perfeito que existe na Trindade
desde a eternidade (Gn 1.26-28). Mas, a queda e suas consequências (Gn 3-4) nos distanciaram desse propósito original. Precisamos
entender que nossos relacionamentos não são um fim em si
mesmo, tendo como foco principal a percepção distorcida e egocêntrica do que é felicidade. Nossos relacionamentos, contrário a
isso, são um meio de glorificarmos a Deus. Para restaurarmos os
relacionamentos familiares é preciso um retorno às Escrituras
como única regra de fé e prática. Para reconstruir a família é preciso ouvir o criador desse projeto e seguirmos suas orientações.
Enquanto nossas famílias estiverem dispostas a serem somente
ouvintes da palavra de Deus e não ávidos praticantes, veremos os
números alarmantes de divórcios subindo até dentro de nossas
igrejas.
Queridos irmãos, que estejamos dispostos a amar e servir
ao Senhor como verdadeiros adoradores firmando e conduzindo
nossos relacionamentos na lei do Senhor. Que o Senhor nos fortaleça nesta grandiosa e gloriosa tarefa.
Rev. Marcelo Crispim
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Púlpito: UMP e Revs. Crispim e Leaman

Cantinho Missionário
Organização e ordem em meio ao caos
na República Centro Africana
Um dos colaboradores da Portas Abertas observa que os cristãos fazem o melhor que podem,
mesmo vivendo em condições tão precárias. "Enquanto ando em torno de centenas de cabanas idênticas de palha e de grama, fico surpreso ao ver um alto
nível de organização e ordem. Não há vestígios de álcool ou de produtos para fabricá-lo. O que vejo são famílias inteiras sentadas, conversando na frente de
suas ‘casas’ e pais sóbrios interagindo com crianças
obedientes. Imagino que isso tenha alguma coisa a ver
com as muitas igrejas que são bem atendidas no
campo de refugiados", observa Nathan*, um dos colaboradores da Portas Abertas.
"Desde 2013, quando o acampamento foi criado, havia apenas 4 mil pessoas vivendo nele, mas
desde o ataque de 12 de outubro de 2016, outros 14
mil cristãos chegaram aqui", explica o líder. A República Centro-Africana, 34º país na atual Lista Mundial
da Perseguição, faz parte da África Subsaariana. Oremos!
Missão Portas Abertas

CATECISMO MAIOR
PERGUNTA 79: Não poderão os crentes verdadeiros cair do
estado de graça, em razão das suas imperfeições e das multas tentações e pecados que os surpreendem? R. Os crentes verdadeiros, em razão do amor imutável de Deus e do
seu decreto e pacto de lhes dar a perseverança, da união
inseparável entre eles e Cristo, da contínua intercessão de
Cristo por eles e do Espírito e semente de Deus permanecendo neles, nunca poderão total e finalmente cair do estado de graça, mas são conservados pelo poder de Deus,
mediante a fé para a salvação.
Ref. Jr 31.3; Jo 13.1; 2Tm 2.19; 2Sm 23.5; 1Co 1.8-9; Hb
7.25; Lc 22.32; 1Jo 3.9, e 2.27; Jr 32.40; Jo 10.28; 1Pe 1.5; Fl
1.6.

22/05 – João Cordeiro
25/05 – Hélio e Sonaly (Casamento)
26/05 – Hélvia Magalhães
26/05 – Tamires Lima
27/05 – Isabella Freire
27/05 – Ailton e Sueli (Casamento)
27/05 – Edmeia Fernandes (Urbis
VI)
27/05 – Elioneide Gouveia (Urbis
VI)

98803-1360
3421-2004
99123-2840
98815-6477

98824-3344
99150-2285

Avisos
OFERTA MISSIONÁRIA: No momento de consagração apresentaremos nossos dízimos e oferta
missionária!

HOJE – DIA DO JOVEM PRESBITERIANO: É com gratidão
e alegria que lembramos hoje o dia dos jovens presbiterianos. Oremos por nossa mocidade!
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.
PLENÁRIA DA UPH: Será hoje após a EBD. Todos os homens devem participar!

Escalas

ESCALA DA REUNIÃO DE ORAÇÃO (DOMINGO 8:30h):
Dia 21/05 – Nilza Pereira
Dia 28/05 – Henrique Passos
Dia 02/06 – Presb. Pedro
ESCALA DA REUNIÃO DE ORAÇÃO (TERÇA-FEIRA):
Dia 23/05 – UPH
Dia 30/05 – SAF
Dia 06/06 - UMP
ESCALA DO PÚLPITO (DOMINGO À NOITE):
Dia 21/05 – UMP e Revs. Crispim e Leaman
Dia 28/05 – Rev. Crispim e Presb. Adail
Dia 04/06 – Rev. Crispim e Presbíteros (SC)

Pensamento da Semana
“Jesus, o Cordeiro de Deus, no madeiro
por seu sangue nos refez o Oleiro, eu e
você alcançados em reconciliação. Adoremos ao Autor da nossa salvação."
Corália F. V. Almeida

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!

