Culto ao Senhor
Prelúdio – Equipe de música

ATO DE ADORAÇÃO – “O SENHOR, teu Deus,
está no meio de ti, poderoso para salvar-te; ele
se deleitará em ti com alegria; renovar-te-á no
seu amor, regozijar-se-á em ti com júbilo.” (Sofonias 3.17)
Leitura alternada - Efésios 3.14-21
“O Grande Amor de Deus” – Hino nº 30
Oração de adoração
ATO DE CONFISSÃO – “Rasgai o vosso coração,
e não as vossas vestes, e convertei-vos ao SENHOR, vosso Deus, porque ele é misericordioso, e compassivo, e tardio em irar-se, e grande
em benignidade, e se arrepende do mal.” (Joel
2.13)
Momento de confissão
“Perdão” – Hino nº 71
ATO DE LOUVOR – “Louvarei com cânticos o
nome de Deus, exaltá-lo-ei com ações de graças.” (Salmo 69.30)
Cânticos espirituais /entrega dos Dízimos
e Ofertas
Oração de Louvor
ATO DE EDIFICAÇÃO – “Pois a terra se encherá
do conhecimento da glória do SENHOR, como
as águas cobrem o mar.” (Habacuque 2.14)
Leitura bíblica
Sermão – Presb Diassis Bonfim
Oração Final
Poslúdio – Equipe de música
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Projeto CM – Família Rocha
Imagine você escutando com frequência frases como:
“Você não pode ir nem vir”, “Você não pode deixar a cidade”, “Me entregue o seu celular, preciso ver o que tem
nele”, “Você não pode entrar no supermercado, na universidade, no shopping, no parque público ou até mesmo no
condomínio que você mora sem antes mostrar sua identidade, passar pelo raio X e abrir sua bolsa para que eu veja
o que tem dentro”. Escutar essas coisas, além de uma invasão a sua privacidade, seria uma baita afronta aos seus direitos, né verdade?! Mas é justamente esse o preço que pagamos por viver em uma região como essa...
E como se não bastasse, houve (e ainda há) uma tensão
tão grande em relação ao visto que pensamos num plano B,
ou seja, mudar para outra cidade caso o visto não seja renovado, pois com a nomeação do novo líder da província, a
situação está cada vez mais difícil. Descobrimos recentemente também que o ex-reitor da Universidade onde estudo
foi preso por corrupção e por isso a polícia está impondo
restrições à Universidade e dificultando ainda mais o processo de visto para novos estudantes estrangeiros. Por causa
disso a universidade nos vigia, nos controla, nos proíbe de
deixar a cidade e até em feriados nos dão aula para poder
nos controlar mais de perto.
Para ir à capital realizar um tratamento de saúde eles nos
fizeram escrever uma carta prometendo não propagar nossa
religião. Concordei, pois nosso propósito aqui não é anunciar religião, mas sim falar do Nosso Grande Treinador.
Diante dessas tensões, pressões e dificuldades, num
primeiro momento pensamos em sair, gritar, questionar,
reivindicar nossos direitos, mas quando lembramos o que
nos trouxe aqui e principalmente o quanto nosso Irmão
Maior sofreu e espontaneamente se humilhou, baixamos a
cabeça e nos submetemos a tudo isso por amor a Ele. Além
disso, por esperar outras famílias brasileiras, temos que dar
bom testemunho. Contudo, agradecemos muito ao Pai por
manifestar sua imensa bondade nos dando graça e paz diante das dificuldades. Ele é muito bom!

AVISOS, COMUNICADOS E NOTAS

Continuamos dependendo muito do seu apoio no
segurar das cordas, principalmente nas conversas com o
Pai. É muito reconfortante saber que a família continua na
retaguarda. Muito obrigado por seguirem juntos conosco!
Muitos Beijos e Abraços
saudosos a todos! TAMOJUNTO!
João, Andrea, Deborah, Juan e Raquel

Escala da semana
Dia

Nome

Reunião de Oração

Terça-feira

Nara

Estudo Bíblico

Quinta-feira

Rev Evan

Grupo Familiar

Sexta-feira

TEO

Diáconos

Dias de culto

Todos

Domingo

Ver escala

Culto Infantil

Pregador – Presb Diassis B. Macêdo
Liturgia – Diacs Hélio e Cláudio

ATENÇÃO MULHERES - CONVOCAÇÃO: O
conselho da igreja, na pessoa do Rev Evan, solicita
uma reunião extraordinária com TODOS as mulheres da nossa congregação. PARA ESTA REUNIÃO É
IMPRESCINDÍVEL A PRESENÇA DE TODAS AS QUE
SÃO MEMBROS COMUNGANTES. Solicitamos também a presença das mulheres em via de recebimento como membros da igreja e das que frequentam a
congregação regularmente.

DIA 27 de outubro de 2017
PASTELANÇA NOTA 10 – Serão VENDIDOS os ingressos que darão direito a participar deste festival
de pastéis – DIA

4 DE NOVEMBRO!!!

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

RECADASTRAMENTO - Estamos realizando a atualização do ROL DE MEMBROS. Solicite uma FICHA DE
MEMBRO, preencha e devolva com a máxima urgência.
18 – Osvaldo Pedro Silva
19 – Ianí Guedes
20 – Ana Bonfim
20 – Kelly Regina

3420-2104
98833-5661
3421-7987
98866-6212

Avisos
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

9º ACAMPAMENTO DA UCP: Está se aproximando. 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!
REUNIÃO DAS DÉBORAS: O Projeto Desperta Débora se reunirá na Sede dia 28/10 às 15h. Todas
as mães estão convidadas!
REUNIÃO DA JUNTA DIACONAL: A Junta Diaconal
se reunirá na Sede, dia 21/10 (próximo sábado)
às 17h. É IMPRESCINDÍVEL A PRESENÇA DE TODOS
OS DIÁCONOS.

Pensamento da Semana
“Seu grito de amor rompeu a surdez do
meu coração. ”
(Agostinho de Hipona)

Saudamos os visitantes!
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.

