Culto ao Senhor
Prelúdio – Equipe de música
ATO DE ADORAÇÃO - “Não te espantes diante
deles, porque o SENHOR, teu Deus, está no meio
de ti, Deus grande e temível.” (Deuteronômio
7.21)
Leitura bíblica – Salmo 96 (alternada)
Oração de Adoração
“Ao Deus Grandioso” – Hino nº26
ATO DE CONFISSÃO - “Eis que Deus é mui grande;
contudo a ninguém despreza; é grande na força
da sua compreensão.” (Jó 36.5)
Oração de Confissão individual
Oração de Confissão coletiva
“O Grande Amor de Deus” – Hino nº42
ATO DE LOUVOR - “Louvai-o pelos seus poderosos feitos; louvai-o consoante a sua muita grandeza.” (Salmos 150.2)
CÂNTICOS ESPIRITUAIS / dízimos e ofertas
Oração de louvor
ATO DE EDIFICAÇÃO – “Falar-se-á do poder dos
teus feitos tremendos, e contarei a tua grandeza.” (Salmos 145.6)
Leitura Bíblica – Eclesiastes 2.1-11
SERMÃO – Rev Evan Gouveia
CEIA DO SENHOR
Oração Final
Poslúdio – Equipe de música
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O Marido Cristão Como Cabeça: O que significa liderar - Ef 5.21-33
O casamento na teologia reformada é um modelo que
representa o relacionamento entre Cristo e a igreja. No matrimônio o marido é comparado a Cristo e a esposa à igreja.
Por isso, o casamento cristão deve refletir o relacionamento
entre Cristo e sua noiva (a igreja). Entende-se que marido e
mulher têm papéis diferentes na relação matrimonial sendo
que o papel do marido é de exercer a liderança no casamento. A seguir veremos o que é liderança e quais são as
implicações do conceito bíblico da liderança do marido (Ef
5.23).
O que significa liderança? Segundo John Piper, “liderança não é o direito de controlar, mas é a responsabilidade
de amar como Cristo na liderança, proteção e provisão da
esposa e família; o sacrifício de Cristo é o modelo... O homem foi designado por Deus para ser o cabeça de sua esposa e de seu lar”. Algumas implicações fundamentais da liderança do marido: 1) Liderança de Servo: A liderança deve
seguir o modelo de amor sacrifical de Cristo. “Cristo planeja
e toma a iniciativa para salvar sua noiva, e o faz sofrendo e
morrendo por ela. Portanto, liderança não é principalmente
direito e privilégio, mas, fardo e responsabilidade” (John Piper). Liderar como servo implica: 1.1) Liderança na provisão
espiritual: O homem deve prover para a família o alimento
espiritual. Para isso ele necessita buscar a Deus, crescer no
conhecimento de Deus e em seu amor por Ele. Ele deve tomar a iniciativa em reunir diariamente a família para o culto
doméstico. A esposa deve apoiar e auxiliar. 1.2) liderança
na provisão física: O marido tem a responsabilidade principal de colocar o pão na mesa, suprir fisicamente sua esposa
e filhos. Isso não significa que a esposa não possa trabalhar
fora. 1.3) Liderança na proteção espiritual: Segundo John
Piper “os perigos espirituais que hoje assediam a família são
inumeráveis e sutis... O marido deve lutar diariamente em
oração contra o diabo, o mundo e a carne a favor de sua
família. O marido, com o auxílio da esposa, precisa

estabelecer padrões para a sua família. Qual tipo de filme ou programas de televisão que podemos assistir. Que música será ouvida.
O pai tem função crucial na definição do pudor das roupas da filha.
Ela precisa aprender o significado do recato e da beleza...” 1.3) Liderança na proteção física: “O marido é quem deve enfrentar o
inimigo. Ai dos maridos- e ai da nação- que manda suas mulheres
lutarem suas guerras” (John Piper). Em resumo: “Como cabeça, o
marido é responsável por sua esposa, seu casamento e seu lar. Sobre ele recai o cuidado e a proteção da família; ele a representa
perante o mundo exterior; é seu arrimo e conforto; é o mestre do
seu lar; é quem exorta, pune, auxilia, consola e se levanta em favor
dela diante de Deus”. (Dietrich Bonhoeffer). Texto com base nos capítulos 6 e 7 do livro: “Casamento temporário”. John Piper. Cultura Cristã.
Rev. Messias Souza

Escala da semana
Dia

Nome

Reunião de Oração

Terça-feira

Diác Cláudio

Estudo Bíblico

Quinta-feira

Pastor

Grupo Familiar

Sexta-feira

GF - Sonaly

Diáconos

Dias de culto

Todos

Domingo

Ver escala

Culto Infantil

Púlpito – Rev Evan
Liturgia – Presbs Washington e Diassis

AVISOS, COMUNICADOS E NOTAS
HOJE – CEIA DO SENHOR: Hoje celebraremos a
mesa do Senhor. Não perca este momento de
comunhão!
04/06 – Ana Clara Ribeiro (Miro
Cairo)
05/06 – Silvina Alcântara
06/06 – Diác. Hélio Cursino

98875-1711
98815-1821
98803-1360

Avisos
IPVC 100% DIZIMISTA: No momento de consagração
apresentaremos nossos dízimos e ofertas ao Senhor!
ESCALA DO GRUPO FAMILIAR:
09/06 – Thiago e Priscila
ORGANIZAÇÃO DA IGREJA: Este será um ano de preparação para que a congregação seja organizada em
Igreja. Oremos, colocando esse propósito diante do
Senhor.
FAMÍLIA SECRETA DE ORAÇÃO: Oraremos com este
objetivo durante o mês de maio e o encerramento
será no dia 04/06 com um “junta panelas” na casa do
presb Diassis. Mais informações com a irmã Ana Celeste.
SEMANA MATUTINA DE ORAÇÃO: Das 06:00 às
07:00 - Segunda – Nilza; Terça – Ana; Quarta –
Selma; Quinta – Eliabe; Sexta – Hélio.

CONSTRUÇÃO:
Precisamos levantar R$1.200,00 nesta
semana para pagarmos o acabamento
do assoalho do nosso berçário.
Precisaremos de 40 irmãos doando
R$30,00.
Procure o Presb Diassis ou o Diác Hélio.

Pensamento da Semana
“A morte de Cristo tem uma influência especial na mortificação do pecado. Se não fosse pela morte de
Cristo, o pecado jamais seria mortificado."
John Owen

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.

