Culto ao Senhor
Prelúdio – Equipe de música
ATO DE ADORAÇÃO - “Ó SENHOR, quem é como tu
entre os deuses? Quem é como tu, glorificado em
santidade, terrível em feitos gloriosos, que operas
maravilhas?” (Êxodo 15.11)
Leitura bíblica – Salmo 99 (alternada)
Oração de Adoração
“Trindade Santíssima” – Hino nº11
ATO DE CONFISSÃO - “Agora, porém, libertados do
pecado, transformados em servos de Deus, tendes
o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida
eterna;” (Romanos 6.22)
Oração de Confissão individual
Oração de Confissão coletiva
“Perfeição” – Hino nº121
ATO DE LOUVOR - “Nessa vontade é que temos sido
santificados, mediante a oferta do corpo de Jesus
Cristo, uma vez por todas.” (Hebreus 10.10)
CÂNTICOS ESPIRITUAIS / entrega dos dízimos e
ofertas em alimentos
Oração de louvor
ATO DE EDIFICAÇÃO – “antes, santificai a Cristo,
como Senhor, em vosso coração, estando sempre
preparados para responder a todo aquele que vos
pedir razão da esperança que há em vós” (1 Pedro
3.15)
Leitura Bíblica
SERMÃO – Rev Evan Gouveia
Oração Final

Poslúdio – Equipe de música
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Junte-se a nós!
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VOCÊ É ESPELHO! Fp 3.17
A alguns anos atrás eu ouvi em uma lição da Escola
Dominical a expressão MORDOMIA DA INFLUÊNCIA. Na
lição eu aprendi que em todo o tempo influenciamos e
somos influenciados. Sabemos que nossas atitudes e ações
são desenvolvidas através de dois principais fatores: a personalidade e o caráter. Estes fatores são intrínsecos ou inseparáveis. O nosso caráter se manifesta por meio da nossa
personalidade e vice-versa. É justamente nesta manifestação que acontece a influência. Desde pequenos buscamos
nos outros o referencial para nós mesmos. Começamos com
os nossos familiares, pais, irmãos etc., depois migramos para
pessoas próximas como amigos, mestres e líderes, mas este
referencial pode vir até de quem não temos proximidade ou
intimidade. Contudo, devemos entender que, de igual forma, nós também somos tidos como referencial para outras
pessoas. A influência independe da personalidade e do caráter. Ela pode ser positiva ou negativa. Como cristãos precisamos aprender a administrar de forma biblicamente orientada a nossa influência e é isso a que chamamos de mordomia da influência. No texto aos filipenses Paulo escreve:
“Irmãos, sede imitadores meus e observai os que andam
segundo o modelo que tendes em nós”. Paulo usa da sua
autoridade apostólica para incitar aos irmãos a vê-lo como
espelho. A palavra traduzida como “modelo” é “kathos” que
significa “exatamente como”. Para Paulo, as pessoas deveriam vê-lo exatamente como ele era. Ele vai além ao dizer que
o seu “modelo” deveria continuar sendo reproduzido. Porém, a assertiva de Paulo tem como razão primeira - Cristo.
Ele diz em 1 Co 11.1: “Sede meus imitadores, como também
eu de Cristo". Paulo não era o modelo principal, ele mesmo
se espelhava em Cristo. É desta maneira que também nós
devemos pensar e agir. Paulo nos diz em 2Co 3.18: “E todos
nós, com o rosto desvendado, contemplando, como por
espelho, a glória do Senhor, somos transformados, de glória
em glória, na sua própria imagem, como pelo Senhor, o
Espírito.” Que as pessoas vejam a imagem de Cristo refletida em nós.
Rev. Evan Gouveia

AVISOS, COMUNICADOS E NOTAS

Escala da semana
Dia

Nome

Reunião de Oração

Terça-feira

José Cláudio

Estudo Bíblico

Quinta-feira

Rev Evan

Grupo Familiar

Sexta-feira

TEO

Diáconos
Culto Infantil

Dias de culto

Todos

Domingo

Ver escala

Púlpito – Rev Evan Gouveia
Liturgia – Presb. Diassis e Washington

Cantinho Missionário
Liberdade religiosa em pauta no Sudão
Os Estados Unidos (EUA) levantaram a questão da
liberdade religiosa no Sudão e propõem diminuir as
penalidades e punições que existem hoje por conta
da falta de liberdade. Foi o que alegou o novo responsável pela Agência dos Estados Unidos para o
Desenvolvimento Internacional, Mark Green. Ele
conversou com as autoridades governamentais do
Sudão sobre as sanções, medidas punitivas, criadas
há 20 anos, e ponderaram sobre aliviá-las ou estendê-las. Uma decisão deve ser tomada até dia 12 de
outubro.

Peça a Deus pelas negociações de liberdade
religiosa entre os EUA e o Sudão, para que
gerem frutos de paz.
 Ore pelos cristãos perseguidos do país, que
se mantenham firmes e esperançosos no Senhor.
 Interceda pelo governo do país, que Deus
lhes dê sabedoria e discernimento para agir
de forma que agrade a ele.
Missão Portas Abertas

HOJE - SANTA CEIA: Não perca este momento de comunhão com o Senhor e sua Igreja.
04 – Florensilva Figueiredo
04 – Layane Viana
05 – Idalina Bispo
08 – Diác. Miguel Meira

3083-0554
99977-9179
98852-8126
99907-3379

SEMANA DE ORAÇÃO: 2ª Ana 3ª Neidinha 4ª Cris 5ª
Nilza 6ª Mônica

Avisos
8º FEIRA MISSIONÁRIA PRESBITERIANA:
Está se aproximando, será nos dias 15 e 16 de setembro,
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.

ORGANIZAÇÃO DA IGREJA: COMO VIMOS, PARA
QUE CONSIGAMOS ORGANIZAR A NOSSA CONGREGAÇÃO EM IGREJA, PRECISAREMOS QUE CADA UM SEJA
ENCONTRADO FIEL NAQUILO QUE PROMETEU AO SENHOR.

Pensamento da Semana
“O homem, por sua própria vontade, NÃO se volta
a DEUS enquanto seu coração de pedra NÃO é
transformado em um coração de carne.”
(João Calvino)

Saudamos os visitantes!
Aos que nos visitam desejamos muitas bênçãos dos
altos céus. Aos que são membros de uma igreja evangélica, recebam e levem o nosso cordial abraço. Caso
não pertençam ainda a nenhuma igreja evangélica,
estamos de braços abertos para vocês e suas famílias.

