Culto ao Senhor
Prelúdio – Música
ATO DE ADORAÇÃO – “Bendizei a Deus nas congregações, bendizei ao SENHOR, vós que sois da
estirpe de Israel.” (Salmo 68.26)
Leitura em uníssono – Salmo 134
“Deus Seja Louvado” – Hino nº 17
Oração de Adoração
ATO DE CONFISSÃO – “...vós que temeis ao SENHOR, bendizei ao SENHOR.” (Salmo 135.20b)
Oração silenciosa – Confissão
Oração audível – Gratidão pelo perdão
“Grata Memória” – Hino nº 64
ATO DE LOUVOR – “Cantai ao SENHOR, bendizei
o seu nome; proclamai a sua salvação, dia após
dia.” (Salmo 96.2)
Cânticos – Dedicação Dízimos e Ofertas
Oração de louvor
ATO DE EDIFICAÇÃO – “Assim, cumpre-me bendizer-te enquanto eu viver; em teu nome, levanto as mãos.” (Salmo 63.4)
Leitura –
Sermão – Rev. Evan Gouveia
Oração Final e Bênção

Poslúdio – Música
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SEJA UM PAI BÍBLICO!
Em Mateus 7.7-11, para ilustrar a bondade do Pai celestial, o Senhor
Jesus fala da postura dos pais humanos diante das necessidades de
seus filhos. Jesus afirma que um pai, mesmo sendo um pecador, procura dar boas coisas aos seus. Um pai busca manter a sua família
suprida nas suas necessidades e lhes oferece a proteção possível.
Em outra oportunidade Jesus fala desta característica de um pai:
“Mas considerai isto: se o pai de família soubesse a que hora viria o
ladrão, vigiaria e não deixaria que fosse arrombada a sua casa.”
(Mateus 24.43).
Contudo um pai se preocupa também com bem-estar espiritual dos
seus filhos. Em Marcos 9.14-29 lemos o relato da cura de um jovem
possesso. Lemos na narrativa que o pai leva o menino até Jesus. Antes ele o leva até os discípulos, mas eles não conseguem ajudar. Ao
ser interpelado por sua fé, o homem exclama em prantos: “Ajudame na minha falta de fé!”. Destes três episódios podemos extrair
algumas lições sobre esta figura que, nos nossos dias, foi reduzida a
apenas um emblema do propósito estabelecido pelo Criador.
Primeiro. Um pai busca o melhor para a sua família. O pai de Mateus
7 atende às necessidades reais dos seus filhos. Jesus as chama de
“boas dádivas”. Um pai dadivoso sabe discernir um pão de uma pedra, um peixe de uma cobra. Dar o melhor não significa dar tudo o
que ele quer, mas o que realmente precisa.
Segundo. Um pai está sempre de prontidão na defesa da sua família,
mesmo que isso represente um risco iminente. O pai de Mateus 24
vigia e não deixa que a sua casa seja arrombada. Muitos são os ladrões que todos os dias tentam invadir o nosso lar. Um pai vigilante
e corajoso evita a todo custo que a sua família seja assaltada pelas
filosofias perniciosas e os comportamentos que desonram o lar e sobretudo a Deus.
Terceiro. O pai de Marcos 9 não mede esforços para levar o seu filho
à Jesus. Ele não se contenta até vê-lo liberto da opressão de Satanás.
Este pai, mesmo reconhecendo que é fraco na fé, não se intimida;
quebrantado ele busca o favor do mestre. “Tem compaixão de nós e
ajuda-nos!” (22) – é o clamor de um pai que entende que o problema
do filho é o seu problema também. Se um filho está aprisionado pelas trevas, toda família sofre e é dever do pai buscar o auxílio de
quem realmente pode socorrer.
Que os pais da nossa igreja sejam bíblicos em suas atitudes, provedores do bem, vigilantes, corajosos e que busquem levar os seus filhos à presença de Jesus.
Agindo assim teremos, a cada ano, um feliz dia dos pais.
Rev Evan Gouveia

Escala da semana

AVISOS, COMUNICADOS E NOTAS

Dia

Nome

Reunião de Oração

Terça-feira

REUNIÃO

Estudo Bíblico

Quinta-feira

Rev Evan

Grupo Familiar

Sexta-feira

TEO

Diáconos

Dias de culto

Todos

Domingo

Ver escala

Culto Infantil

Púlpito – Rev Evan
Liturgia – Diáconos Fábio e Hélio

Cantinho Missionário
“Eles ainda conseguem erguer as mãos para o
céu”
A Síria tem passado por momentos difíceis
desde o início da guerra civil, há seis anos,
quando grupos radicais islâmicos começaram a atacar com mais violência e tomar diversas cidades na
tentativa de estabelecer o controle sobre a população. Desde então, a igreja no país tem enfrentado a
perseguição com mais intensidade, vendo seus templos serem destruídos e queimados, líderes sendo
ameaçados e mortos, além da perda de bens e
da pressão sobre o cristianismo de forma geral.
O papel da igreja no país é essencial nesse
momento, já que está estendendo a mão não só para
os cristãos, mas para os necessitados de forma geral,
independente de religião ou denominação. Durante
esse momento de crise, os muçulmanos também são
socorridos e ouvem sobre a salvação. Muitos relacionamentos estão sendo construídos por meio da palavra de Deus, que tem servido de consolo e conforto.
Ore para que muitos convertam seus corações e sejam impactados pelo imenso amor de Cristo.
Missão Portas Abertas

REUNIÃO DO CONSELHO– Amanhã teremos mais uma
reunião às 19h na SEDE.

13 – Warlens Fernandes
14 – Júlio César Santos
14 – Luiz Gustavo Prado (Urbis VI)
16 – Miralva Britto
18 – Rodrigo Fernandes (Urbis VI)
18 – Laura Silva Reis (Urbis VI)
19 – Kátia Rocha Casemiro

98839-3673
98843-8296
3424-1245
98817-6229
98108-6128
98806-0354

CONSTRUÇÃO
Estamos programando a construção da nossa
fachada, para isso precisaremos da contribuição
de todos.
LEMBRE-SE: PRECISAMOS DAS OFERTAS PARA
DARMOS PROSSEGUIMENTO AO PROJETO.
Nesta fase precisaremos de muito cimento e
areia.

Avisos
8º FEIRA MISSIONÁRIA PRESBITERIANA:
Está se aproximando, será nos dias 15 e 16 de setembro,
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.

ORGANIZAÇÃO DA IGREJA: NA TERÇA DIA 15 ÀS 19:30
TEREMOS UMA REUNIÃO COM TODOS OS CONGREGADOS (MEMBROS E FUTUROS MEMBROS) PARA TRATARMOS DE ASSUNTOS REFERENTES A ORGANIZAÇÃO DA
NOSSA IGREJA.

É IMPRESSINDÍVEL A PRESENÇA DE TODOS!!!
ANIVERSÁRIO DA IPA: Primeiro aniversário da Igreja
Presbiteriana Aliança nos dias 19 e 20 de agosto, o
preletor será o Rev. Cleomines Anacleto. Toda a IPVC
está convidada!
DIA DOS PAIS: Hoje 13 de agosto o comemoramos.
Papai, parabéns pelo seu dia!

Pensamento da Semana
“Deus Jamais encontrará em nós algo
digno de seu amor, senão que Ele nos ama
porque é bondoso e misericordioso.”
(João Calvino)

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.

