Culto ao Senhor
PRELÚDIO
I – ADORAÇÃO
 Leitura Bíblica Alternada: Mateus 14: 13-21
 Hino Congregacional nº 07 – “Glória à Trindade”
 Oração de Adoração
II – CONFISSÃO
 Leitura Bíblica Alternada: Salmo 15
 Oração de Confissão
 Hino Congregacional nº 159 – “Bondoso Amigo”
III – CONSAGRAÇÃO
 Leitura Bíblica Uníssona: Deuteronômio 8: 1-3
 Hino Congregacional nº 209 – “Encorajamento”
 Entrega de dízimos e ofertas
 Oração de Consagração e Gratidão
IV – LOUVOR
 Leitura Bíblica Uníssona: Salmo 117
 Cânticos Espirituais
 Oração de Louvor
V – EDIFICAÇÃO
 Leitura Bíblica
 Sermão

 Oração Final e Benção Apostólica
 Amém Tríplice

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
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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
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A Verdadeira Teologia Reformada
Provavelmente não surpreenda você saber que ninguém me ensinou mais acerca da Bíblia e sua teologia do que
R. C. Sproul. E não deve surpreendê-lo saber que ninguém me
ensinou mais sobre o ministério da piedade do que R. C. Sproul.
Tendo trabalhado para R. C. por doze anos, tenho testemunhado, em primeira mão, a própria fé de um homem trabalhando em amor. Como o testemunho de sua esposa e filhos
revela, sua teologia da graça sustenta sua preocupação com o
faminto, a viúva e o órfão. Apropriadamente, sua teologia informa sua prática, como deve a nossa fazer.
Em sua essência, a teologia cristã é uma teologia da graça.
Uma das principais distinções da teologia cristã é a doutrina da
graça, a qual permeia todas as áreas de nossa fé e vida. Ao
longo de séculos de história os cristãos têm testemunhado esta
verdade. Quando Paulo, no primeiro século, e os reformadores,
no século dezesseis, batalharam severamente pela fé, não batalharam apenas para preservar a doutrina da justificação pela
graça somente através da fé somente, mas para preservar a totalidade da religião evangélica da graça de Deus. Este evangelho informa tudo o que somos e, portanto, tudo o que fazemos,
em palavras e atos, revela nossa fé, com o evangelho de Deus
e a glória de Deus à frente de nossa missão, não com nosso
próprio evangelho social ou nossa própria sociedade gloriosa.
Os puritanos do século dezessete eram pessoas de ações
santas e piedosas, cujo ministério, em palavras e ações, era motivado pela teologia bíblica da graça, a qual liberta pecadores
redimidos para dar sacrificialmente em resposta à oferta de
Deus de Si mesmo na cruz. Em uma oração puritana de The Valley of Vision, lemos: "Dá-me uma avareza santa para remir o
tempo, para despertar a cada chamado à caridade e piedade,
afim de que eu possa então alimentar os famintos, vestir os
despidos,... difundir o evangelho, mostrar o amor ao próximo a
todos."
Semelhantemente, no século dezenove, Robert Murray
M’Cheyne (1813 – 43) pregou para sua congregação sobre o
chamado de Deus para cuidar dos pobres e necessitados:
"Meus queridos amigos, eu estou preocupado com o pobre,
mas mais com vocês. Eu não sei o que Cristo dirá a vocês naquele grande dia... Eu temo que muitos dos que estão me

ouvindo agora possam muito bem saber que não são cristãos
porque não amam dar. Para dar ampla e liberalmente, não de
má vontade, deseje um novo coração. Um velho coração preferiria ter parte com o seu [do próprio coração – N. do T.] sangue que com seu dinheiro."
O ministério evangélico em palavras e ações não é nada
novo, mas tão velho quanto a queda do homem, quando Deus
veio a nós em nossa maior necessidade, nos vestiu e nos deu
fome de servi-lo, para que o mundo possa ver nossas boas
obras e glorificar nosso Pai que está no céu. Pr. Burk Parsons
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Púlpito: Rev. Crispim e Presb. Rubem

Cantinho Missionário
O extremismo religioso no Sri Lanka é preocupante
A violência contra as minorias religiosas é premeditada por grupos extremistas budistas.
Um monge budista radical membro do grupo Bodu
Bala Sena foi libertado sob fiança, informou o jornal cingalês Colombo Telegraph em 21 de junho. Ele foi acusado
de fomentar a hostilidade racial e o discurso de ódio contra a comunidade muçulmana. Em um relatório não oficial do país, em 22 de junho deste ano, o Ministro da Justiça declarou que apenas católicos romanos são considerados cristãos, excluindo as denominações protestantes.
Assim, ele conclui que não houve ataques contra cristãos.
Um analista de perseguição da Portas Abertas comenta:
"A decisão de libertar o monge radical não é uma surpresa. A visão geral na sociedade é que os budistas se
sentem ameaçados pela presença de outras religiões no
país. Esta mentalidade religiosa nacionalista ficou evidente nas observações feitas pelo Ministro da Justiça
contra um advogado que destacava o número de ataques
contra os cristãos no país. A atitude dele mostra, pelo
menos, uma tendência institucional contra a minoria
cristã” Peça a Deus que proteja seus filhos no Sri Lanka e
sustente sua igreja no país.
Missão Portas Abertas

Avisos, Comunicados e Notas
Aprendendo os símbolos de fé

PROGRAMA BÊNÇÃO INEFÁVEL: Terças e quintas das 16h
às 17h. (Melodia FM 87,9). www.melodiaconquista.com.br

CATECISMO MAIOR

05 DE AGOSTO – DIA DO PRESBÍTERO: “Dar-vos-ei pastores
segundo o meu coração, que vos apascentem com conhecimento e inteligência.” Jr 3:15. Que o Senhor abençoe a todos os presbíteros de nossa igreja, gratos estamos por suas
vidas!
PLENÁRIA UMP: Será hoje após o culto vespertino. Pedimos
que todos os sócios compareçam.

PERGUNTA 88: Que se seguirá imediatamente depois da
ressurreição?
R. Imediatamente depois da ressurreição se seguirá o juízo geral e final dos anjos e dos homens, o dia e a hora do qual homem nenhum sabe, para que todos vigiem, orem e estejam
sempre prontos para a vinda do Senhor.

Escalas

Ref. Mt 16.27; 2Pe 2.4; 2Co 5.10; Mt 36.42, 44.

30/07 – Roberto Botelho
30/07 – Joana Ribeiro
31/07 – Ronier Bittencourt (Urbis VI)
02/08 – Júlio Rocha (Urbis VI)
03/08 – Jaimilton cordeiro
05/08 – Rev. Marcelo Magalhães

98833-1800
3426-0618
98803-5617
3421-2768
9878-1154

Avisos
IPVC 100% DIZIMISTA: No momento de consagração apresentaremos nossos dízimos e ofertas ao Senhor!
8º FEIRA MISSIONÁRIA PRESBITERIANA:
Está se aproximando, já estamos recebendo doações para o brechó e demais barracas. Se envolva
também e venha contribuir com o seu talento.
Igreja! Oremos por esta causa.
ENCONTRO DAS ANAS: A SAF convida a todos para
participarem de nossa reunião dia 02/09 às 15h na
SEDE. Representantes: Irmãs Corália, Elian e Tatiane.
CAMISAS DA FEIRA: Os interessados procurem Juliana até o próximo domingo. O valor é R$ 20,00.

ESCALA DA REUNIÃO DE ORAÇÃO (DOMINGO 8:30h):
Dia 30/07 – Elian Souza
Dia 06/08 – Presb. Clériston
Dia 13/08 – CONSELHO (Presb. Orley)
ESCALA DA REUNIÃO DE ORAÇÃO (TERÇA-FEIRA):
Dia 01/08 – CORAL
Dia 08/08 – UPA
Dia 15/08 – Junta Diaconal
ESCALA DO PÚLPITO (DOMINGO À NOITE):
Dia 30/07 – Rev. Crispim e Presb. Rubem
Dia 06/08 – Rev. Crispim e Presbíteros (SC)
Dia 13/08 – Rev. Crispim e Diác. Miguel

Pensamento da Semana
“Ser um homem de Deus
começa em casa. ”
Paul Washer

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!

