Culto ao Senhor
Prelúdio – Música
ATO DE ADORAÇÃO – “Tu és digno, Senhor e Deus
nosso, de receber a glória, a honra e o poder, porque
todas as coisas tu criaste, sim, por causa da tua vontade vieram a existir e foram criadas.” (Apocalipse
4.11)
Leitura em Uníssono – Romanos 11.33-36
“Glória e Coroação” – Hino nº 52
Oração de Adoração
ATO DE CONFISSÃO – “Os que estavam com ele à mesa começaram a dizer entre si: Quem é este que até
perdoa pecados?” (Lucas 7.49)
Oração silenciosa – Confissão
Oração audível – Gratidão pelo perdão
“Aflição e Paz” – Hino nº 108
ATO DE LOUVOR – “proclamando em grande voz:
Digno é o Cordeiro que foi morto de receber o poder,
e riqueza, e sabedoria, e força, e honra, e glória, e
louvor.” (Apocalipse 5,12)
Cânticos Espirituais
Oração de louvor
ATO DE CONSAGRAÇÃO – “não furtem; pelo contrário,
dêem prova de toda a fidelidade, a fim de ornarem,
em todas as coisas, a doutrina de Deus, nosso Salvador.” (Tito 2.10)
“Firme nas Promessas” - Hino nº 177
Entrega dos Dízimos e Ofertas.
Oração de Consagração e Gratidão.
ATO DE EDIFICAÇÃO – “e clamavam em grande voz,
dizendo: Ao nosso Deus, que se assenta no trono, e ao
Cordeiro, pertence a salvação.” (Apocalipse 7.10)
Leitura –
Sermão – Rev. Messias de Paula
CEIA DO SENHOR
Oração Final e Bênção
Poslúdio – Música
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REFORMA 500.5
TIREM LUTERO DAÍ!
“Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para
o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a
remissão dos pecados.” (Colossenses 1.13-14)
A cinco dias comemorou-se ao redor do mundo os 500 anos da
reforma protestante marcada a partir de 31 de outubro de
1517 quando Martinho Lutero afixou as chamadas 95 Teses, na
porta da igreja do castelo de Wittenberg. Hoje, portanto faz
500 anos e 5 dias do importante evento. Justas lembranças
deste que foi, no meu entendimento, o maior avivamento espiritual da era moderna. Todas as redes de TV não apenas noticiaram, como também fizeram séries especiais de reportagem. A
data foi comemorada em igrejas em todo o país, reformadas e
não reformadas. Eventos públicos, menções honrosas em câmaras municipais, estaduais e até no Congresso nacional. Cristãos reformados comemoram até hoje tamanha alusão dos
meios não convencionais, entendendo que, de fato, abre-se
uma oportunidade para reflexão e evangelização. Contudo o
que vimos nesses dias foi uma redução deste avivamento tipicamente promovido pelo Espírito a um mero evento histórico
onde aparece apenas a pessoa de Lutero. Lutero, Úlrico Zwinglio, Guillherme Farel, João Calvino e John Knox, dentre outros,
foram instrumentos utilizados por Deus para o seu soberano
intento.
O apóstolo Paulo lembra aos Colossenses e a nós hoje que a
obra da redenção não foi em tempo algum realizada por homens pecadores e mortais. Paulo apresenta o Cristo Rei que
avança sobre o império das trevas e arranca de lá todos os que
são seus e, definitivamente, os leva para o seu reino dando-lhes
eterna redenção e perdão. A obra é de Cristo!
Nem Lutero e nem nenhum reformador pretendeu mostrar-se
como aquele que libertou a Igreja de Cristo. Por isso eles mesmos afirmavam Solus Christus – somente Cristo e mais ninguém.
A imprensa exaltou a obra de Lutero, mas Lutero exaltou a obra
de Cristo. Por isso bradamos – tirem Lutero daí. Que nos lembremos que a Reforma Religiosa do século XVI foi, acima de
tudo, uma obra de Cristo, o Rei dos Reis. - Rev Evan Gouveia

Escala da semana

AVISOS, COMUNICADOS E NOTAS

Dia

Nome

Reunião de Oração

Terça-feira

Adariel

Estudo Bíblico

Quinta-feira

Rev Evan

Grupo Familiar

Sexta-feira

TEO

Diáconos

Dias de culto

Todos

Domingo

Ver escala

Culto Infantil

Pregador – Rev Messias de Paula
Liturgia – Diác Hélio e André

CANTINHO MISSIONÁRIO
Jovens cristãos bengalis se formam em treinamento
O número de jovens cristãos nascidos em famílias de
cristãos ex-muçulmanos em Bangladesh está crescendo. Por
meio de um treinamento intensivo de discipulado para jovens, que serão os futuros líderes, a Portas Abertas espera
fortalecer as igrejas domésticas de cristãos ex-muçulmanos
para que possam crescer, mesmo sendo minoria em suas
comunidades. Eles agradecem a Deus pelo grupo formado
por 18 jovens cristãos filhos de cristãos ex-muçulmanos, que
completou o treinamento, iniciado em 2014, com êxito. Foi
realizada uma cerimônia de formatura para eles no dia 26 de
outubro, onde receberam um certificado.
Louve ao Senhor pela oportunidade de realizar esse treinamento e ore por mais capacitações como essa. Ore para
que eles recebam sua visão e propósito de Deus e continuem
a servi-lo em sua vida e ministério. Ore para que a salinidade
e a luz atraiam muitos outros jovens bengalis para Cristo.

09/11 – Rev. Evan e Tina (Casamento)
09/11 – Loide Costa

Avisos
REUNIÃO DO CONSELHO: Amanhã (06/11) teremos
mais uma reunião ás 19h na SEDE. Durante todo o
mês de novembro o Conselho se reunirá nas segundas-feiras.

COMPROMISSO DE TODOS NÓS!
VISANDO UMA IGREJA 100% DIZIMISTA,
A CADA DOMINGO VEREMOS AQUI AS MUDANÇAS
NO PERCENTUAL MENSAL DE DIZIMISTAS
DA NOSSA CONGREGAÇÃO.

MEMBROS COMUNGANTES
AGOSTO

FEIJOADA CONSTRUTIVA – Dentro em breve serviremos uma maravilhosa feijoada em prol da nossa
construção. AGUARDEM!!!

HOJE – CEIA: Hoje teremos a Ceia do Senhor. Não
perca este momento de comunhão de Deus com
sua Igreja. O Rev. Messias estará conosco, pois o
Rev. Evan prega hoje na SEDE!
DIA NACIONAL DA SAF: Dia 11 de novembro comemoramos esse dia. Louvamos ao SENHOR pela
vida de nossas muito amadas auxiliadoras!
CESTA DO AMOR: Hoje no culto vespertino entregaremos nossa oferta em alimentos ao Senhor!

Pensamento da Semana
“É ruim estar sem dinheiro, ou sem saúde,
ou sem casa, ou sem amigos; no entanto é
pior ainda estar sem Cristo. ”
(J. C. Ryle)

Saudamos os visitantes!

Missão Portas Abertas

RECADASTRAMENTO - Estamos realizando a atualização do ROL DE MEMBROS. Solicite uma FICHA DE
MEMBRO, preencha e devolva com a máxima urgência.

98854-7304
3422-4792

9º ACAMPAMENTO DA UCP: CHEGOU!! Dias 9, 10
e 11 de novembro, no Sítio Estrela de Davi. O
preletor será o Pr. Luíz Henrique Portela. Se ainda
não fez a inscrição de sua criança procure a irmã
Cristina e, oremos por este acampamento!

JULHO

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.

