Culto ao Senhor
Prelúdio –
ATO DE ADORAÇÃO - “Justo és, SENHOR, e retos,
os teus juízos.” (Salmo 119.137)
Leitura bíblica – Apocalipse 15.2-4 (uníssono)
Oração de Adoração
“Doxologia” – Hino nº1
ATO DE CONFISSÃO - “Agora, pois, seja o temor
do SENHOR convosco; tomai cuidado e fazei-o,
porque não há no SENHOR, nosso Deus, injustiça,
nem parcialidade, nem aceita ele suborno.” (2
Crônicas 19.7)
Oração de Confissão individual
Oração de Confissão coletiva
“Compaixão” – Hino nº73
ATO DE LOUVOR - “Eu, porém, renderei graças ao
SENHOR, segundo a sua justiça, e cantarei louvores ao nome do SENHOR Altíssimo.” (Salmo 7.17)
CÂNTICOS ESPIRITUAIS / entrega dos dízimos e
ofertas
Oração de louvor
ATO DE EDIFICAÇÃO – “Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça,” (2 Timóteo 3.16)
Leitura Bíblica –
SERMÃO – Presb Orley Magalhães
Oração Final
Poslúdio
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Ser mãe, uma dádiva de Deus.
Hoje é um dia muito especial para nós, dia de festa, pois
comemoramos o dia das mães. Entendemos pela Escritura Sagrada
que Deus fez a mulher a fim de ser uma auxiliadora idônea para o
homem (Gn 2.18,21-22). Contudo, o mesmo Deus deu a ela algumas funções específicas dentre as quais se destaca a nobre função
de ser mãe. Quais são as qualidades marcantes de uma mãe?
Uma qualidade notável que percebo nas mães é o amor com
que amam seus filhos. Creio que essa palavra (amor) descreve
muito bem o que é uma mãe. O amor é a base na qual se fundamenta todas as outras qualidades demonstradas por uma mãe. O
amor é capaz de fazer com que elas deem a vida pelos filhos se
necessário for. Penso que muitos de nós já ouvimos histórias de
mães que “sacrificaram” suas vidas em prol dos filhos. Histórias de
mães que em tempo de escassez deixam de comer para dar aos
filhos, que deixam de comprar roupa para si para comprar para
eles, de mães que deixam de fazer a vontade dela para fazer a dos
seus filhos.
Isso me leva a pensar que a abnegação é outra qualidade
singular das mães. É notório como elas abrem mão de viver para si
a fim de viver para o benefício dos filhos. Não é difícil perceber que
após o nascimento de um filho, a mulher, que agora se tornou uma
mãe, dedica-se incansavelmente ao bem estar desse filho.
Outra qualidade das mães que me chama a atenção é que
elas são protetoras. A mãe quer proteger seu filho de tudo que
pensa ser prejudicial para ele. Ela quer protegê-lo da chuva, do frio,
da fome, da doença, da dor, da tristeza, da pobreza, do perverso,
do assassino, etc.
Nós, cristãos, podemos e devemos homenagear as mães,
isso é bom. Mas, acima de tudo, devemos engrandecer a Deus por
ter dado a elas virtudes que refletem o seu amor. O louvor a Deus
parte do pressuposto de que todas as nobres qualidades das mães
são dádivas de Deus e que Deus as dotou com tais qualidades que
refletem o seu caráter para que Ele seja glorificado. Portanto,
como Maria, a mãe do Senhor, adoremos a Deus, o Criador e mantenedor de todas as coisas visíveis e invisíveis. A Jesus seja o louvor, o domínio e a glória pelos séculos dos séculos. Amém. (Ap
5.11-14). Meus parabéns a todas as mamães da IPVC e que Deus
continue as capacitando na majestosa função de ser mãe.
Rev. Messias de Paula Souza

Escala da semana

AVISOS, COMUNICADOS E NOTAS

Dia

Nome

Reunião de Oração

Terça-feira

Cris

Estudo Bíblico

Quinta-feira

Presb Diassis

Grupo Familiar

Sexta-feira

TEO

Diáconos

Dias de culto

Todos

Domingo

Ver escala

Culto Infantil

Púlpito – Presb Orley Magalhães
Liturgia – Rev Evan, Presbs Washington e Diassis

PARABÉNS MAMÃES: Rogamos ao nosso Deus
bondoso muitas bênçãos à todas!

18/05 – Ana Luiza Magalhães
18/05 – Miguel Crispim
19/05 – Rosangela Rios (Urbis VI)

98816-9125

Avisos
IPVC 100% DIZIMISTA: No momento de consagração
apresentaremos nossos dízimos e ofertas ao Senhor!
ESCALA DO GRUPO FAMILIAR:
26/05 – Vivalda
09/06 – Diassis
ORGANIZAÇÃO DA IGREJA: Este será um ano de preparação para que a congregação seja organizada em
Igreja. Oremos, colocando esse propósito diante do
Senhor.
II SIMPÓSIO IPVC SOBRE FAMÍLIA: Será no próximo
fim de semana, nos dias 19, 20 e 21. Estarão conosco
os Pastores Paulo Brasil e Douglas Leaman. O investimento é de apenas R$ 20,00. Faça já sua inscrição
na secretaria da SEDE ou dê o seu nome ao Rev.
Evan.
FAMÍLIA SECRETA DE ORAÇÃO: Oraremos com este
objetivo durante o mês de maio e o encerramento
será no último domingo do mês com um “junta panelas” na casa do presb Diassis. Mais informações
com a irmã Ana Celeste.

PRÓXIMO DOMINGO – DIA DO JOVEM PRESBITERIANO: É com gratidão e alegria que lembramos no próximo domingo é dia dos jovens presbiterianos. Oremos por nossa mocidade!

CONSTRUÇÃO: Ainda não terminamos.
Há muito que fazer. Precisaremos honrar com todos os compromissos financeiros firmados, afim de que o nome do
Senhor não seja envergonhado.
MÃOS À OBRA!

Pensamento da Semana
""Pela cruz de Cristo, isto é, por sua
morte na cruz, somos crucificados
para o mundo (Gl 6.14; Rm 6.6). O pecado em nós é mortificado pela virtude da sua morte."
John Owen

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.

