Culto ao Senhor
PRELÚDIO

I – ADORAÇÃO
 Leitura Bíblica em Uníssono: Hebreus 1.1-2
 Hino Congregacional nº 23 – “Adoração ao
Criador”
 Oração de Adoração
II – CONFISSÃO
 Leitura Bíblica em Uníssono: Salmo 113
 Oração de Confissão
 Hino Congregacional nº 99 – “Louvor ao Redentor”
III – CONSAGRAÇÃO
 Leitura Bíblica em Uníssono: Lucas 21.1-4
 Hino Congregacional nº 145 – “Refúgio Verdadeiro”
 Entrega de dízimos e ofertas
 Oração de Consagração e Gratidão
IV – LOUVOR
 Leitura Bíblica Uníssona: Lucas 1.46-49
 Cânticos Espirituais
 Oração de Louvor
V – EDIFICAÇÃO
 Leitura Bíblica
 Sermão
 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
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Rev. Messias de P. Souza
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Eméritos
Rev. Jeremias F. Teixeira
Rev. Caldeman Q. de Oliveira
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e-mail: secretaria.ipvc@gmail.com

www.ipbvc.org.br

IGREJA PRESBITERIANA

DE VITÓRIA DA CONQUISTA

Boletim nº 809

07/01/2018

Projeto China Muçulmana:
E agora João?! Para onde??
Motivados pela necessidade que temos de mais cobertura
espiritual, compartilhamos algumas situações que temos enfrentado nos últimos meses para que vocês nos apresentem diante de Nosso Bom Pai: Precisamos de força e coragem para
resistir as tensões e dificuldades do lugar onde vivemos. A situação continua complicada nesta região e tem sido difícil até sair
da casa para o mercado ou para passear porque a polícia nos
para na rua, nos leva à delegacia, nos faz muitas perguntas: Quem somos? O que estamos fazendo aqui? Por que estamos
naquele lugar? Para onde estamos indo? E depois, para onde
vamos? E na delegacia temos que esperar um tempão até chegar um superior, verificar nossos passaportes, fazer novamente
todas aquelas perguntas (e outras mais) e somente depois nos
deixar sair. Semana passada a polícia me chamou para perguntar quais os planos para 2018 e como eu me mantenho aqui.
Deborah (16) e Juan (13) continuam sem amigos (da etnia) porque além de não frequentarem uma escola regular (fazem homeschool), as escolas chinesas da região onde vivemos não
aceitam estrangeiros, ainda que seja só para socialização. Deborah ultimamente está muito sensível e muitas vezes desmotivada. Raquel, dias atrás, se queixou de dor no ouvido e
quando fomos ao médico, depois de muitos exames feitos, ele
nos chamou a parte e disse que ela não tinha problema de saúde, só precisava brincar com outras crianças, ter amigos. Contudo, apesar de vivermos no campus da universidade, estamos
separados por grades dos estudantes e distantes da cidade.
Pela graça do Senhor encontramos um centro comunitário
onde a Raquel passou a frequentar 3 vezes por semana. Mesmo
longe e cansativo está valendo a pena, pois além dela aprender
o mandarim tem um coleguinha chinês para interagir. Andrea
e Eu também pedimos por amigos. Eu até fiz alguns amigos pelas redes sociais, contudo um dia, quando chamei um deles
para almoçar ele desconversou e deixou de me contatar. Por
mais que queiram, eles são induzidos a não fazer amizades com
estrangeiros. Eles recebem da polícia a incumbência de nos vigiar a todo instante. Temos que dar relatório de tudo o que fazemos ou pretendemos fazer, até das pessoas que visitam

nossa casa. Não permitiram hospedar um casal de Costa
Rica que veio nos visitar, tiveram que ficar num hotel. Uma
vez por mês temos que tirar e enviar fotos de todos os cômodos da casa (com a família). Não podemos nem ao menos
sair da cidade. A última vez que precisei levar Deborah e
Juan para o tratamento odontológico (aparelho) em outra
cidade, depois de tanta tensão, ameaças e pressões que os
professores me fizeram, fui parar na emergência do hospital
de tanto estresse. Para sair tenho que pedir formalmente
permissão e declarar em carta que não propagarei a minha
religião, além disso, quando voltar tenho que apresentar todos os documentos que comprovam a viagem e a ida a dentista. No último feriado prolongado eles marcaram aulas somente para nós apenas para não haver o risco de viajarmos
para outra cidade. Irmãos, por mais desagradáveis que sejam estas situações, queremos ser bênção, sal e luz, testemunhas vivas do Filho na vida dessas professoras, pois sempre buscamos tratá-los com amor e respeito. Um chinês que
nos ajudou com os trâmites aqui, inconformado com tudo o
que aconteceu conosco e sem entender por que ainda continuamos aqui, me perguntou: Porque você não vai embora? Respondi que enquanto o Pai nos quiser aqui, aqui estaremos. Contudo, nesse recesso de inverno, além de sair
um pouco dessa região opressora (rsrs), vamos visitar alguns lugares e conversar com pessoas no intuito de sondar
possíveis lugares para ir (plano B) caso o visto aqui não seja
renovado. Agradecemos pelo apoio, orações e contribuições. E pedimos que continuem conosco durante esse ano
que se inicia, pois é muito reconfortante saber e sentir que
há irmãos na retaguarda nos sustentando nas conversas
com o Pai. Muito obrigado por seguirem juntos conosco!
João, Andrea, Deborah, Juan e Raquel
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Púlpito: Rev. Crispim e Presb. Adail

Avisos, Comunicados e Notas
CONVITE DE ORAÇÃO: A UPH convida
toda a igreja a vim orar conosco nos sábados às 06h. “Orai sem cessar”!

Aprendendo os símbolos de fé
CATECISMO MAIOR
PERGUNTA 103: Qual é o primeiro mandamento?
R: O primeiro mandamento é: “Não terás outros deuses
diante de mim.”
Êx 20.3.

08/01 – Adariel Fernandes (Urbis VI)
11/01 – Clodoaldo Lima (Miro Cairo)
11/01 – William de Jesus (Urbis VI)
11/01 – Esdras e Virgínia (Casamento)
13/01 – Tereza Rosa da Silva /9Miro
Cairo)

98822-3455
98875-1711
98817-6229

Cantinho Missionário
A esperança dos cristãos norte-coreanos
A Coreia do Norte ocupa a primeira colocação da Lista Mundial
da Perseguição há 16 anos, um lugar onde os cidadãos adoram somente a família Kim, que governa o país desde sua fundação, em
1948.
Sendo um país tão repressivo, cristãos escondem a fé até mesmo
da própria família temendo ser presos, detidos em campos de trabalhos forçados, torturados ou até mesmo mortos. Outros se aventuram na busca por liberdade fugindo para países como Coreia do Sul
e China.
Por meio de parceiros, a Portas Abertas apoia cristãos norte-coreanos com ajuda emergencial, como alimentos, cobertores e medicamentos, e com treinamento bíblico, para que possam voltar ao seu
país, mantendo a esperança “por meio da perseverança e do bom
ânimo, procedentes das Escrituras” (Romanos 15.4b). Assim, os futuros líderes da igreja na Coreia do Norte são preparados e capacitados para continuar a jornada.
Missão Portas Abertas

Escalas
ESCALA DA REUNIÃO DE ORAÇÃO (DOMINGO 8:30h):
Dia 07/01 – SAF
Dia 14/01 – Henrique Passos
ESCALA DA REUNIÃO DE ORAÇÃO (TERÇA-FEIRA):
Dia 09/01 – UPA
Dia 16/01 - UPH
ESCALA DO PÚLPITO (DOMINGO À NOITE):
Dia 07/01 – Rev. Crispim e Presb. Adail
Dia 14/01 – Rev. Crispim e Presb. Orley

Avisos
IPVC 100 DIZIMISTA: No momento de consagração
apresentaremos nossos dízimos e ofertas ao Senhor!
ELEIÇÃO PARA DIÁCONOS: O prazo para indicação de
nomes será até o dia 04/02.
FÉRIAS: Oremos por aqueles que estão em viagem.
SECRETARIA IPVC: A secretária Luana estará de férias no
mês de janeiro. A irmã Déborah Gouveia ficará na secretaria.

Pensamento da Semana
“Se formos fracos em nossa comunhão
com Deus, seremos fracos em tudo.”
(Charles Spurgeon)

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!

