Culto ao Senhor
Prelúdio – Equipe de música

ATO DE ADORAÇÃO – “Pensamos, ó Deus, na
tua misericórdia no meio do teu templo. ”
(Salmos 48.9)
Leitura em alternada – Salmos 57
“Louvor a Deus” – Hino nº 16
Oração de Adoração
ATO DE CONFISSÃO – “Benigno e misericordioso é o SENHOR, tardio em irar-se e de grande
clemência. ” (Salmos 145.8)
Oração silenciosa – Confissão
Oração audível – Gratidão pelo perdão
“Sinceridade” – Hino nº 74
ATO DE LOUVOR – “Rendei graças ao SENHOR,
porque ele é bom; porque a sua misericórdia
dura para sempre. ” (1Crônicas 16.34)
Cânticos – Dedicação Dízimos e Ofertas
Oração de louvor
ATO DE EDIFICAÇÃO – “Todas as veredas do
SENHOR são misericórdia e verdade para os
que guardam a sua aliança e os seus testemunhos. ” (Salmos 25.10)
Leitura – Salmos 51
Sermão – Rev. Evan Gouveia
“Transformação” – Hino nº 336
Oração Final e Bênção

Poslúdio – Equipe de música
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Segue o Jogo...
Em tempos de dificuldades em que o time enfrenta vários problemas, somos tentados a desistir, os adversários parecem ser
muito mais fortes e melhores do que realmente são, os treinos se
tornam penosos pois abala a motivação de toda equipe. Diante
disso, pela nossa limitação e fraqueza pensamos até em desistir e
entregar o jogo, parar e abandonar o campeonato.
Além disso, por treinarmos em uma região bastante árida, falta
água cristalina, há muita poeira e o campo se torna duro, a grama
se seca e o jogo se torna ainda mais difícil de se jogar. Até que a
chuva vem e aí a grama começa a nascer mais verde e mais bonita.
A esperança começa de novo a brotar. O melhor de tudo é a presença do Treinador dos treinadores que vez por outra aparece e
nos traz aquela palavra de ânimo e força. Outra coisa que revigora
muito o nosso coração é sentir de perto a grande força dessa imensa e eterna torcida que jamais abandona o time, “torcendo sem
cessar”. São mais do que torcedores, são verdadeiros irmãos! Com
certeza foi a força dessa torcida-família que muito nos fortaleceu
nesse primeiro momento de preparação e formação do time.
Por isso, confiantes nesse abnegado apoio de todos os torcedores, pedimos que se junte a nós como time que somos para apresentar diante do Grande Treinador as seguintes solicitações: 1)
Olhos atentos neste tempo de sequidão para vermos bem, tanto
diante da poeira quanto no momento em que ela baixar; 2) Que nos
reabasteça sempre com a Água pura e cristalina pois nessa terra
árida e seca, a sede é muito grande e queremos muito compartilhar
da água boa por aqui; 3) Força e ânimo diante dos piores momentos que venhamos a enfrentar; 4) Pedir cada vez mais união da
equipe. Nesse primeiro ano, nesta fase de preparação pretendemos realizar muitos treinos, esperamos pela chegada de novos
jogadores no elenco, assistentes e torcedores, precisamos fortalecer a equipe para enfrentar os jogos difíceis que ainda virão. Jogo é
assim, cada minuto vale ouro.
Independente dos campeonatos, dos jogos e dos lances perdidos, os resultados finais são sempre positivos, pois sabemos quem
é o nosso Treinador, confiamos nele e somos grandes campeões.
Trabalhamos para esse time brilhar com a Luz especial. A temporada está apenas começando. Estamos bem confiantes e cremos que
essa taça ninguém tira de nós, pois como time e torcida somos
mais que vencedores. Naquele que nos une em um só corpo.
Um abraço e que o Pai esteja com todos os queridos irmãos da
família IPVC.
Rev. João e família

Escala da semana

AVISOS, COMUNICADOS E NOTAS

Dia

Nome

Reunião de Oração

Terça-feira

Selma

Estudo Bíblico

Quinta-feira

Rev Evan

Grupo Familiar

Sexta-feira

TEO

Diáconos

Dias de culto

Todos

Domingo

Ver escala

Culto Infantil

Púlpito – Rev Evan Gouveia
Liturgia – André e Adariel

REUNIÃO DO CONSELHO: Amanhã teremos mais uma
reunião ás 19h na SEDE. Oremos pela direção do SENHOR!
10 – Samuel Spínola
10 – Thiago Gouveia
13 – Beatriz Oliveira
16 – Luana Novaes
16 – Tâmia Magalhães

99108-0598
98873-2125
98842-4162
98807-9677
99180-0410

Cantinho Missionário

Avisos

O poder da alfabetização na vida de cristãos
butaneses

8º FEIRA MISSIONÁRIA PRESBITERIANA:
CHEGOU A SEMANA DA FEIRA! Ainda há tempo para
receber as doações para o brechó e demais barracas. Se
envolva também e venha contribuir com o seu talento.
Igreja! Oremos por esta causa.

Estima-se que ainda existem quase 800 milhões
de adultos no mundo que não sabem ler, escrever
ou contar. Pesquisas indicam que a alfabetização
está diretamente relacionada com o desenvolvimento de um país. Daí a importância de iniciativas nessa
área.
No Butão, a Portas Abertas desenvolve um programa de alfabetização de jovens e adultos. O irmão
Rai é apenas um dos exemplos de tantas vidas que
foram transformadas através da alfabetização. Ele é
um motorista de táxi, de 37 anos, que devido à falta
de condições da família estudou apenas até a terceira série. O irmão aceitou Jesus como seu salvador
em 2011. Agora conta com alegria que pode ler a
Bíblia e assim tem a oportunidade de compartilhar
as boas novas com os filhos.
Missão Portas Abertas

DIA DA EBD: No próximo domingo comemoramos o
Dia da Escola Bíblica Dominical. Se ainda não está matriculado, matricule-se e não perca esta oportunidade
de instrução na Palavra do SENHOR!

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
“Um ídolo na mente é tão ofensivo a Deus,
quanto um ídolo na mão. ”
(A. W. Tozer)

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.

