Culto ao Senhor
PRELÚDIO
I – ADORAÇÃO
 Leitura Bíblica Alternada: Lucas 2: 1 -20
 Hino Congregacional nº 230 – “Adoração”
 Oração de Adoração
II – CONFISSÃO
 Leitura Bíblica Alternada: Efésios 2: 5-11
 Oração de Confissão
 Hino Congregacional nº 239 – “Nasce Jesus”
III – CONSAGRAÇÃO
 Leitura Bíblica Uníssona: Romanos 11: 33-36
 Hino Congregacional nº 227 – “A Velha História”
 Entrega de dízimos e ofertas em alimentos
 Oração de Consagração e Gratidão
IV – LOUVOR
 Leitura Bíblica Alternada: Isaías 9: 1-7
 Cânticos Espirituais
 Oração de Louvor
V – EDIFICAÇÃO
 Leitura Bíblica
 Sermão

 Oração Final e Benção
POSLÚDIO
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NATAL – JESUS MORREU
Você já pensou se alguém chegasse diante da cena do
presépio e, dirigindo-se ao bebê que simboliza a Jesus, dissesse: - “Você vai morrer!”. Cruel não? A palavra natal vem
do Latim natalis e significa literalmente dia do nascimento,
assim sendo, o natal cristão se presta a comemorar o nascimento de Jesus Cristo, desta maneira, falar de natal é, sem
dúvida falar de vida. Contudo não podemos falar de vida
sem que pensemos também na morte e isso se dá por causa
da regra implacável da vida – aquilo que vive, um dia terá
que morrer. Falar de morte no natal parece-nos muito desagradável pois partimos do pressuposto que vida e morte
são coisas opostas. Jesus enfrentou esse dilema ao unir os
dois conceitos dizendo: “Em verdade, em verdade vos digo:
se o grão de trigo, caindo na terra, não morrer, fica ele só;
mas, se morrer, produz muito fruto.” (Jo 12.24). Jesus está
afirmando que ao morrer o grão produz vida. Ao profetizar
sobre o nascimento do Messias, o profeta Isaías disse: “O
povo que andava em trevas viu grande luz, e aos que viviam
na região da sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu; o governo
está sobre os seus ombros; e o seu nome será: Maravilhoso
Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da
Paz;” (Is9.2,6). Isaías fala dos dois conceitos ao afirmar que
o nascimento daquele menino traria vida para mortos. Ao
anunciar que esta profecia estava prestes a se cumprir, o
anjo Gabriel disse à Maria: “... Alegra-te, muito favorecida!
O Senhor é contigo.” (Lc 1.28). Sem dúvidas, apesar do contexto espantoso, o anúncio era de felicidade. Para José o
anjo falou: “Ela dará à luz um filho e lhe porás o nome de
Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles.”
(Mt 1.21) – Como assim salvará o povo de seus pecados? –
perguntaria eu, no lugar de José. A resposta a essa pergunta
é o elemento que unirá os conceitos de natal – vida – morte
– salvação. No texto de Jo 12, a analogia do trigo que morre
para produzir vida refere-se à morte do “Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz”. Ele
afirma: “Mas precisamente com este propósito vim para
esta hora.”.

Você já se perguntou porque que em sua despedida no cenáculo, na última ceia, ao estabelecer o sacramento, Jesus determina que anunciem a sua morte? (“Porque, todas as vezes que
comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do
Senhor, até que ele venha.” (1Co 11.26). Não estou dizendo
que não devemos comemorar o natal – comemoremos com
alegria! Lembremos, porém, que devemos anunciar ao mundo
que aquele lindo bebezinho, o nosso Salvador, morreu de
forma cruel para que pudéssemos viver a verdadeira vida. É
natal – Jesus morreu!
Rev. Evan Gouveia
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Avisos, Comunicados e Notas
Aprendendo os símbolos de fé
CATECISMO MAIOR
PERGUNTA 101: Qual é o prefácio dos dez mandamentos?
R. O prefácio dos dez mandamentos é: “Eu sou o Senhor teu
Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão.”
Nestas palavras Deus manifesta a sua soberania como JEOVÁ (Senhor), o eterno, imutável e todo-poderoso Deus,
existindo em si e por si, cumprindo todas as suas palavras e
obras, manifestando que é um Deus em pacto, com todo o
seu povo e com o Israel antigo; que assim como tirou a estes
da servidão do Egito, assim nos libertou do cativeiro espiritual, e que, portanto, é nosso dever aceitar a Ele só por
nosso Deus e guardar todos os seus mandamento.
Ref: Êx 20.2; Is 44.6; Êx 3.14 e 6.13; At 17.24, 28; Gn 17.7;
Rm 3.29; Lc 1.74-75 1Pe 1.15-18.

Púlpito: Rev. Crispim e Diác. Miguel

Em uma pequena cidade de um dos países mais fechados ao
evangelho da Ásia Central está nascendo uma igreja. O terceiro
culto dessa igreja aconteceu no último domingo, onde cerca de
40 pessoas se reuniram para adorar Jesus. A maioria delas é de
novos convertidos ex-muçulmanos. É uma igreja secreta em
uma região extremamente muçulmanas. Dos 40 membros, metade é formada por jovens, e agora a liderança da igreja está
preocupada em como discipulá-los da melhor forma. Mas enquanto são discipulados, já estão colocando a mão no arado.
Eles fazem curtas viagem missionárias para aldeias remotas da
região, onde pregam o evangelho e iniciam pequenos grupos
domésticos. Eles estão aprendendo na prática, por isso precisam de sabedoria e segurança.
Hoje você tem a oportunidade de orar por essa jovem
igreja. Peça que Deus os proteja de ataques e retaliações da
comunidade muçulmana, das autoridades e também dos familiares. Interceda pelo crescimento e desenvolvimento da igreja,
em quantidade e qualidade. Clame para que esses jovens sejam
adequadamente discipulados e assim sejam um instrumento
nas mãos de Deus para alcançar muitos nesses vilarejos remotos que visitam. Por fim, louve ao Senhor por edificar sua igreja
e pelo fato de as portas do inferno não prevalecerem contra
ela.
Missão Portas Abertas

24/12 – Davi Pires Gouveia (Urbis
VI)
25/12 – Maria Nascimento
25/12 – Vanderlei e Rita (Casamento)
28/12 – Diêgo dos Anjos (Miro
Cairo)
29/12 – Walber Almeida Amorim
29/12 – Glória Silva (Urbis VI)

Escalas
ESCALA DA REUNIÃO DE ORAÇÃO (DOMINGO 8:30h):
Dia 24/12 – Nilza Pereira
Dia 31/12 – Henrique Passos
ESCALA DA REUNIÃO DE ORAÇÃO (TERÇA-FEIRA):
Dia 26/12 – Junta Diaconal
Dia 02/01 – CORAL
ESCALA DO PÚLPITO (DOMINGO À NOITE):
Dia 24/12 – Rev. Crispim e Diác. Miguel
Dia 31/12 – Rev. Crispim e Presb. Adail

Cantinho Missionário
Ore por uma nova igreja na Ásia Central

DIRETORIAS 2018:
CORAL: Presidente: Pollyanne Santos Freire; Vice-presidente: Luciene de Oliveira Brandão Crispim; 1º secretária:
Aline de Souza Santos; 2º secretária: Alessandra Santos;
Tesoureira: Hélvia Barboza Azevedo Magalhães; Regente:
Ricardo Freitas.
CONVITE DE ORAÇÃO: A UPH convida
toda a igreja a vim orar conosco nos sábados às 06h. “Orai sem cessar”!

98821-4921
98837-7118
98865-5137
99109-9561
98818-5434

Avisos
OFERTA EM ALIMENTOS: No momento de consagração
apresentaremos nossos dízimos e ofertas em alimentos ao
Senhor!
AGO 2017: Nossa Assembleia Geral Ordinária será dia 07 de
Janeiro de 2018 às 09h. Todos os membros da IPVC devem
comparecer.
FIM DE ANO: Dia 31 de Dezembro nosso culto será às 23h.
Vamos virar o ano de joelhos em oração ao SENHOR!

Pensamento da Semana
“Porque um menino nos nasceu, um
filho se nos deu; o governo está sobre
os seus ombros; e o seu nome será:
Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte,
Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. ”
(Livro do Profeta Isaías, Cap.9 :6)

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!

