Prelúdio – Equipe de música
ATO DE ADORAÇÃO - “Ó SENHOR, Deus dos Exércitos, quem é poderoso como tu és, SENHOR,
com a tua fidelidade ao redor de ti?! (Salmo 89.8)
Leitura bíblica – Salmo 96 (alternada)
Oração de Adoração
“O Deus Fiel” – Hino nº32
ATO DE CONFISSÃO - “Atende, SENHOR, a minha
oração, dá ouvidos às minhas súplicas. Responde-me, segundo a tua fidelidade, segundo a
tua justiça. (Salmo 143.1)
Oração de Confissão individual
Oração de Confissão coletiva
“Sempre Vencendo” – Hino nº49
ATO DE LOUVOR - “Cantarei para sempre as tuas
misericórdias, ó SENHOR; os meus lábios proclamarão a todas as gerações a tua fidelidade.”
(Salmo 89.1)
CÂNTICOS ESPIRITUAIS / dízimos e ofertas
Oração de louvor
ATO DE EDIFICAÇÃO – “E daí? Se alguns não creram, a incredulidade deles virá desfazer a fidelidade de Deus?” (Romanos 3.3)
Leitura Bíblica –
SERMÃO – Rev Evan Gouveia
Oração Final e bênção
Poslúdio – Equipe de música
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Tornando-nos pessoas da Palavra. (Sl 1.1-2)
Você é uma pessoa da Palavra? Você tem sido abençoado pela Palavra?
Davi, depois de descrever a excelência e o poder da
Palavra de Deus (Sl 19.7-11), orou para que fosse um
homem da palavra, com pensamentos e palavras bíblicos: “As palavras dos meus lábios e o meditar do meu
coração sejam agradáveis na tua presença, SENHOR,
rocha minha e redentor meu” (v14). No v11 Davi argumenta que “há grande recompensa em guardar” os
preceitos do SENHOR. Portanto, podemos afirmar que
a obediência à lei de Deus trará para nós cristãos muitos benefícios. Citarei apenas 2:
1) A restauração da alma Sl 19.7. John MacArthur,
defende a suficiência das Escrituras para restaurar a
alma doente: “A revelação divina é totalmente suficiente para todo conflito, necessidade e ansiedade da
vida humana”.
2) A alegria do coração Sl 19.8: O salmo 1.1-3 revela-nos que o homem bem-aventurado (verdadeiramente feliz) é aquele que tem “o seu prazer na lei
(Torá) do SENHOR, e na sua lei medita de dia e de
noite” (v2). O substantivo hebraico traduzido por prazer transmite a ideia de deleite, alegria, desejo, satisfação. Portanto, infere-se que o homem é bem aventurado porque encontrou na lei de Deus satisfação
para a sua alma. Ele encontrou deleite por meditar
constantemente na Palavra de Deus. A alma cansada,
ferida, certamente encontrará alívio na Palavra de
Deus (Mt 11.28). A Bíblia é fonte de alegria para a
alma.
Tiago escreveu que “aquele que considera, atentamente, na lei perfeita, lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado no que realizar” (Tg

1.25). Parakuptõ traduzido por considera atentamente, transmite a ideia de um estudo intenso que se requer de alguém que
deseja se beneficiar da Lei do Senhor. Portanto, podemos afirmar que se diligentemente estudarmos e obedecermos a Palavra de Deus seremos abençoados no que realizarmos (Js 1.7,8).
John MacArthur comenta sobre a eficácia da Escritura Sagrada: “A palavra de Deus é suficiente, abrangente, completamente sem erro, capaz de atender cada necessidade e preencher os desejos de cada coração. Se nós a obedecermos, seremos abençoados no que fizermos. Você nunca saberá o que a
Palavra pode fazer, se não estudá-la e aplicá-la. Apenas dizer
que crê não é suficiente”. Portanto, oremos a Deus para sermos pessoas da palavra, com pensamentos, palavras e práticas
bíblicos.
Rev. Messias de Paula Souza

Escala da semana
Dia

Nome

Reunião de Oração

Terça-feira

Priscila

Estudo Bíblico

Quinta-feira

Grupo Familiar

Sexta-feira

---------

Diáconos

Dias de culto

Todos

Domingo

Ver escala

Culto Infantil
Púlpito –

Rev. Evan

Presb. Diassis e Presb. Washington
Pregador: Rev. Evan (SC)

Cantinho Missionário
Cristãos vivem à sombra do medo em seu
país
Em Zanzibar, os cristãos vivem em um clima de medo. É o
país onde um jovem cristão fugiu da ilha para escapar das
ameaças que sofria de sua família muçulmana, e também de
um cristão, que acidentalmente queimou o Alcorão e foi
preso, para não ser morto pela fúria da população. Neste
país, a maioria muçulmana oprime as minorias religiosas de
maneiras sutis. As escolas ensinam somente estudos islâmicos e não cristãos. E qualquer estudante que afirmar que Jesus é o Senhor e único Salvador não receberá suas notas e
será reprovado, disseram os pastores do país.
Missão Portas Abertas

AVISOS, COMUNICADOS E NOTAS

07/03 – Udson Oliveira
08/03 – Vera Lúcia França
09/03 – Valneide Gomes
09/03 – Marleuza Damascena
10/03 – Carla Rebeca De Angeli

98832-6927
3081-8726
99997-5432
3426-0721
98842-0447

Avisos
IPVC 100% DIZIMISTA: No momento de consagração
apresentaremos nossos dízimos e ofertas ao Senhor!
ESCALA DE MARÇO DO GRUPO FAMILIAR:
Dia 17 - Jorge e Nilza
Dia 31 – Dc Hélio e Sonaly
ORGANIZAÇÃO DA IGREJA: Este será um ano de preparação para que a congregação seja organizada em
Igreja. Estejamos orando e colocando esse propósito
diante do Senhor.
LANCHE APÓS O CULTO: Em breve retomaremos os
lanches visando arrecadação de recursos para a nossa
construção.
HOJE – CEIA DO SENHOR: Hoje participaremos da
Mesa do Senhor.
57 ANOS DA IPVC: Nosso aniversário está chegando,
dias 08 e 09 de Abril estaremos em festa e o Rev. Heber Júnior será o preletor. Oremos pela direção do Senhor!
DIA INTERNACIONAL DA MULHER: Convidamos todas
as mulheres para um culto em ação de graças. Será
terça-feira (07/03) às 20:00h. Venha e traga uma
amiga!

INSCRIÇÕES ABERTAS PARA O TEO: Começaremos o treinamento na próxima sexta-feira, mas
ainda há tempo de se inscrever. Procure o Rev
Evan ou Presb Diassis.
SEMANA DE ORAÇÃO MATUTINA: seg. Diassis;
Ter. André; Qua. Hélio; Qui. Thiago; Sex. Fábio.
Das 06:00 ás 07:00h.

CONSTRUÇÃO: Recomeçaremos os trabalhos amanhã. Vamos nos mobilizar para
conseguirmos os recursos!

Pensamento da Semana
"Nossa sensação de vazio não é fortuita
– é uma pista fundamental para nossa
origem, nosso propósito e nosso destino. Nada que experimentamos na
terra satisfaz verdadeiramente.”
Alister McGrath

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.

