Culto ao Senhor
PRELÚDIO

I – ADORAÇÃO
 Leitura Bíblica Alternada: Romanos 12: 1-2
 Hino Congregacional nº 13 – “Contemplação”
 Oração de Adoração
II – CONFISSÃO
 Leitura Bíblica Alternada: 1º Coríntios 6: 1220
 Oração de Confissão
 Hino Congregacional nº 222 – “Mais Perto
da Cruz”
III – CONSAGRAÇÃO
 Leitura Bíblica Uníssona: 1º Coríntios 9: 1011
 Hino Congregacional nº 225 – “Dedicação
Pessoal”
 Entrega de dízimos e ofertas
 Oração de Consagração e Gratidão
IV – LOUVOR
 Leitura Bíblica Uníssona: Salmo 9: 1-2
 Cânticos Espirituais
 Oração de Louvor
V – EDIFICAÇÃO
 Leitura Bíblica
 Sermão
 Santa Ceia
 Oração Final
 Benção e 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

MIRO CAIRO
Rua 08, nº 32, Miro Cairo
Rev. Messias de P. Souza

Junte-se a nós!

Rev. Marcelo Crispim
Rev. Evan Gouveia de Deus
Rev. Messias de P. Souza
Rev. João Marcos (Missionário)

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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Lucas 12.13-21
HOMEM VOCÊ ESTÁ LOUCO?
Certa vez um homem pediu a Jesus que interviesse numa
questão familiar. Ele pediu para que o Senhor ordenasse a
seu irmão a partilha da herança. Jesus negou a ajuda. Talvez
fosse meramente uma busca por justiça, mas o Mestre não
viu justiça no pedido. Ele viu avareza e por isso lhe fez algumas advertências. Com base nessas advertências podemos
tirar algumas conclusões acerca das motivações daquele homem.
1ª) MINHA CASA MINHA VIDA. O homem entendia que a
verdadeira vida aconteceria na medida em que ele fosse
rico. Você já deve ter visto aquela figura de alguém em uma
situação bastante aprazível exclamar: - “Isso que é vida!”.
Jesus diz não - isso não é vida!
2ª) QUANTO MAIS MELHOR. O Mestre então profere a parábola de um indivíduo que pensava assim. Era a história de
um homem rico que continuava enriquecendo e ocupava a
sua mente e o seu coração em potencializar a sua fortuna.
3ª) SOMBRA E ÁGUA FRESCA. Dizia o homem a si mesmo:
“Você tem tudo de bom que precisa para muitos anos.
Agora descanse, coma, beba e alegre-se.”
Dessa maneira podemos ver que os problemas daquele
homem, que muito embora tenha procurado a Jesus, estavam na sua perspectiva e na sua expectativa. Ele buscou a
ajuda do Senhor para atender e alimentar a sua ganância.
Jesus jamais atenderia tal pedido.
Muitos são os homens que, mesmo sendo cristãos, têm
investido os seus melhores recursos, o seu tempo, sua saúde, para adquirir os bens que, na sua concepção lhe darão
uma vida feliz e tranquila. Tudo isso em detrimento de Deus,
da Sua Palavra e da Sua igreja. Tais homens não pensam
duas vezes em trocar a comunhão pelo trabalho. Estão dispostos a perder horas de sono em seus projetos para o futuro, mas não estão dispostos a gastar minutos em oração.
Seu dever é com o seu trabalho, mas não com a obra do Senhor. Ao dizer – “o dever me chama” – estão se referindo as
atividades cotidianas do trabalho. Tais homens são chamados por Cristo de loucos, pois têm enriquecido a si mesmos

e continuam miseráveis diante de Deus. A estes Jesus pergunta:
- “Que aproveita ao homem ganhar o mundo inteiro e perder a
sua alma? Que daria um homem em troca de sua alma?” (Marcos 8.36,37).
PENSEMOS NISSO HOMENS PRESBITERIANOS!
Rev. Evan Gouveia

Escala do domingo
Manhã

Noite

Regência

----

Pb. Clériston

Instrumentista

----

Tâmia

Florisvaldo e
Antônio

Miguel e
Gabriel

Diáconos

Púlpito: Rev. Crispim e Presbíteros (SC)

04/02 – Luciano Oliveira
05/02 - Márcio Pereira (Miro Cairo)
06/02 – Josilene Reis Magalhães
09/02 – Aline Souza
09/02 – Ana Beatriz Reis (Urbis VI)
10/02 – Presb. Orley Magalhães

3421-0904
98875-1774
99117-7653
99133-7927
98108-6128
99989-1537

Aprendendo os símbolos de fé
CATECISMO MAIOR
PERGUNTA 107. Qual é o segundo mandamento?
R: O segundo mandamento é: “Não farás para ti imagem
de escultura, nem figura alguma de tudo o que há em
cima no céu, e do que há embaixo na terra; nem de coisas que haja debaixo da terra. Não as adorarás nem lhe
dará culto, porque eu sou o Senhor teu Deus, o Deus
forte e zeloso, que vinga a iniquidade dos pais nos filhos
até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem e que usa de misericórdia até mil gerações com a
queles que me amam e que guardam os meus preceitos.”.
REF: Ex 20.4-6.

Avisos, Comunicados e Notas
Cantinho Missionário
COMO A FÉ CHEGA AOS PEQUENINOS NA COREIA DO
NORTE
A Coreia do Norte lidera a Lista Mundial da Perseguição pelo
16º ano consecutivo. No país, direitos à liberdade de pensamento, religião, expressão e informação não são respeitados,
e não há mudança para a igreja há anos: cristãos enfrentam níveis de pressão extremos em todas as áreas da vida, combinados com alto grau de violência. Diante disso, pais cristãos temem em evangelizar seus filhos. Um dos pedidos de oração
mais importantes dos pais e avós cristãos na Coreia do Norte é
para que um dia eles possam compartilhar o evangelho com
suas crianças, com oportunidade, segurança e proteção de
Deus. A intenção é de que possamos dizer a uma criança, jovem ou adulto que vive no país mais fechado do mundo
que “desde criança você conhece as sagradas letras, que são
capazes de torná-lo sábio para a salvação mediante a fé em
Cristo Jesus” (2 Timóteo 3.15). Assim como Paulo lembrou Timóteo de sua caminhada na fé e o encorajou a continuar pregando a palavra, mesmo no meio de muitas perseguições.
Missão Portas Abertas

Avisos
IPVC 100% DIZIMISTA: No momento de consagração
apresentaremos nossos dízimos e ofertas ao Senhor!
ELEIÇÃO PARA DIÁCONOS: Neste ano teremos eleição para diáconos e o prazo para indicação de nomes
será até HOJE.
CEIA DO SENHOR: Hoje teremos na EBD e no culto
vespertino a Ceia do Senhor! Não perca este momento de comunhão!
SEMANA DE ORAÇÃO: Nesta semana (05/02 a 11/02) teremos nossas reuniões de oração das 19h às 20h de segunda à sexta, das 06h às 07h no sábado e das 7h às 8h
no domingo. ESCALA: segunda: CONSELHO (Presb. Orley); terça: UMP; quarta: SAF; quinta: CORAL; sexta: UPA;
sábado: UPH; domingo (café): JUNTA DIACONAL.

HOJE - DIA DO HOMEM PRESBITERIANO: Louvamos ao Senhor pela vida de nossos varões valorosos. Deus os abençoe!
DIA DA MULHER PRESBITERIANA: No próximo
domingo comemoramos o dia da mulher presbiteriana!
CONVITE DE ORAÇÃO: A UPH convida
toda a igreja a vim orar conosco nos sábados às 06h. “Orai sem cessar”!

Escalas
ESCALA DA REUNIÃO DE ORAÇÃO (DOMINGO 8:30h):
Dia 04/02 –Henrique
Dia 11/02 – Junta Diaconal
ESCALA DA REUNIÃO DE ORAÇÃO (TERÇA-FEIRA):
Dia 06/02 - UMP
Dia 13/02 - SAF
ESCALA DO PÚLPITO (DOMINGO À NOITE):
Dia 04/02 – Rev. Crispim e Presbíteros (SC)
Dia 11/02 – Rev. Crispim e Presb. Adail

Pensamento da Semana
“DEPRAVADO por natureza;
PECADOR por meu arbítrio;
SALVO pela Graça.”
(João Calvino)

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!

