Culto ao Senhor
Prelúdio – Música
ATO DE ADORAÇÃO – “O SENHOR é a minha rocha, a minha cidadela, o meu libertador; o meu
Deus, o meu rochedo em que me refugio; o meu
escudo, a força da minha salvação, o meu baluarte.” (Salmo 18.2)
Leitura Alternada – Salmo 121
“Castelo Forte” – Hino n°155
Oração de Adoração
ATO DE CONFISSÃO – “O SENHOR é também alto
refúgio para o oprimido, refúgio nas horas de tribulação.” (Salmo 9.9)
Leitura Alternada – Salmo 06
Oração silenciosa – Confissão
“Segurança do Crente” – Hino nº 146
Oração audível – Gratidão pelo perdão
ATO DE LOUVOR – “O SENHOR é a minha força e
o meu escudo; nele o meu coração confia, nele
fui socorrido; por isso, o meu coração exulta, e
com o meu cântico o louvarei.” (Salmo 28.7)
Leitura Alternada – Salmo 124
Cânticos – Dedicação dos Dízimos e Ofertas
Oração de louvor
ATO DE EDIFICAÇÃO – “O caminho de Deus é perfeito; a palavra do SENHOR é provada; ele é escudo para todos os que nele se refugiam.” (2Samuel 22.31)
Leitura –
Sermão – Pr. Evan Gouveia
Ceia do Senhor
Oração Final e Bênção
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TEMOS VAGAS PARA DIÁCONO
O ofício do diaconato é essencial para a igreja cristã. O ofício
surgiu mediante ao crescimento da igreja. O número de judeus que se tornaram seguidores de Jesus aumentou muito,
e os que tinham sido criados fora da terra de Israel começaram a se queixar dos que tinham sido criados em Israel. A
queixa deles era que as viúvas do seu grupo estavam sendo
esquecidas na distribuição diária de dinheiro. Foi então que
os apóstolos reuniram todo o grupo de seguidores e disseram: —Não está certo nós deixarmos de anunciar a palavra
de Deus para tratarmos de dinheiro. Determinaram o critério de escolha: deveriam ser, naquele primeiro momento,
homens de confiança, cheios do Espírito Santo e de sabedoria. (At 6.1-3)
Estes critérios permanecem e, somando-se a eles os diáconos devem ser homens de palavra e sérios. Não devem beber muito vinho, nem ser gananciosos. Eles devem se apegar à verdade revelada da fé e ter sempre a consciência
limpa. Primeiro devem ser provados e depois, se forem
aprovados, que sirvam a Igreja. A esposa do diácono também deve ser respeitável e não deve ser faladeira. Ela precisa ser moderada e fiel em tudo. O diácono deve ter somente uma esposa e ser capaz de governar bem os seus filhos e toda a sua família. Pois os diáconos que fazem um
bom trabalho conquistam o respeito dos irmãos na fé e são
capazes de falar com coragem sobre a sua fé em Cristo Jesus. (1Tm 3.8-13).
Se você tem essas qualificações você é um diácono cristão,
útil para o reino. Se você conhece algum homem com estas
qualificações indique-o para concorrer ao diaconato.
Parabéns aqueles que foram achados dignos deste oficio na
IPVC, bem como às suas esposas. Que Deus continue a usálos como instrumentos de bênção na vida da igreja.
Seu conservo

Poslúdio – Música

Rev Evan Gouveia

Escala da semana
Dia

Nome

Reunião de Oração

Terça-feira

SAF - Ellen

Estudo Bíblico

Quinta-feira

Presb. Diassis

Grupo Familiar

Sexta-feira

---

Diáconos

Dias de culto

Todos

Domingo

Ver escala

Culto Infantil

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

AVISOS, COMUNICADOS E NOTAS

09/07 – Mateus Almeida Spínola
10/07 – Ângela (Urbis VI)
12/07 – Pedro e Léa (Casamento)
14/07 – Ana Carolina Azevêdo
14/07 – Gley Márcia Alves (Urbis VI)

99175-2722
98807-8106
98831-2121
3426-3123
3424-5591

Avisos
MACKENZIE
VOLUNTARIO

SERÁ DIA
22 DE JULHO / 2017
AQUI NA URBIS VI.
INSCREVA-SE JÁ COMO
VOLUNTÁRIO!
SÃO APENAS
200 VAGAS.
COMO
SE INSCREVER?

IPVC 100% DIZIMISTA: No momento de consagração apresentaremos nossos dízimos e
ofertas ao Senhor!
8º FEIRA MISSIONÁRIA PRESBITERIANA:
Está se aproximando, 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.
ACESSAR O PORTAL MACKENZIE ATRAVÉS: http://voluntario.mackenzie.br/
Clicar em "QUERO SER VOLUNTÁRIO".
Clicar em "CADASTRO".
Selecione o estado: Bahia Selecione a cidade: Vitória da Conquista
Selecione a data de início: 22 de julho de 2017
Clique em "CONFIRMAR"
Em PROJETOS, no final clicar em "SAIBA MAIS"
No final clicar em "PARTICIPAR"
Em inscrição escolha:
"Sou ex-aluno(a) ou não tenho vínculo com o Mackenzie" e depois "AVANÇAR".
Coloque seu CPF e clicar em "AVANÇAR".
Em inscrição preencha todos os seus dados e clicar em "AVANÇAR".
OK, você já está cadastrado. (Dúvidas Entre em contato com o Líder do projeto.)

DIA DO DIÁCONO: Hoje lembramos o dia do Diácono. Que o Senhor abençoe a nossa Junta Diaconal!
CEIA DO SENHOR: Hoje teremos a Mesa do Senhor.
Não percam este momento de comunhão com
Deus.
REUNIÃO DO CONSELHO: Amanhã teremos mais
uma reunião às 19:00 na SEDE. Oremos pela direção
do senhor na vida do nosso Conselho.

CLASSE DE NOVOS MEMBROS:
O nosso primeiro encontro será no próximo sábado, 15/07, às 16h. Caso você
tenha interesse em tornar-se membro
da igreja procure o pastor e inscreva-se
no curso.

Pensamento da Semana
“A prova que alguém tem fome e
sede de Deus é que ele não consegue ficar muito tempo longe da
oração. A comunhão com Deus em
oração é seu combustível, a chama
de sua alma, seu desejo ardente!
Pr. Paulo Junior

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.

