Culto ao Senhor
Prelúdio – Música
ATO DE ADORAÇÃO – “o meu Deus, o meu rochedo em que me refugio; o meu escudo, a força
da minha salvação, o meu baluarte e o meu refúgio. Ó Deus, da violência tu me salvas.” (2 Samuel
22.3)
Leitura Alternada – Salmo 146
“Abrigo no Temporal” – Hino n°137
Oração de Adoração
ATO DE CONFISSÃO – “Se não fora o auxílio do
SENHOR, já a minha alma estaria na região do silêncio.” (Salmo 94.17)
Oração silenciosa – Confissão
Oração audível – Gratidão pelo perdão
“Nenhuma condenação há” – Cântico
ATO DE LOUVOR – “Exalta-te, Senhor, na tua
força! Nós cantaremos e louvaremos o teu poder.” (Salmo 21.13)
Cânticos – Dedicação dos Dízimos e Ofertas
Oração de louvor
ATO DE EDIFICAÇÃO – “Quanto a mim, bom é estar junto a Deus; no SENHOR Deus ponho o meu
refúgio, para proclamar todos os seus feitos.”
(Salmo 73.28)
Leitura – Mateus 4.1-11
Sermão – Rev. Evan Gouveia
Oração Final e Bênção
Poslúdio – Música
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Derrotando o mal que habita em mim
(Rm 7.7-25)
O consentimento da vontade é uma coisa enganosa.
Algumas vezes consentimos de modo livre, total e absoluto
depois de cuidadosa deliberação. Às vezes consentimos relutante ao “menor dos males”. Ou fazemos coisas que imediatamente lamentamos e não podemos explicar. O consentimento se torna francamente misterioso quando chega ao
ponto em que você possa dizer como Paulo: “Pois não faço
o que prefiro e sim o que detesto” (Rm 7.15). As palavras de
Paulo em Romanos 7 revelam o poder do pecado que permanece nos crentes. Vamos distinguir duas espécies de consentimento ao pecado:
Os pecados da arbitrariedade. Em Ef 4.19, Paulo fala
daqueles que “se entregaram à dissolução para com avidez
cometerem toda sorte de impureza”. Esse tipo de consentimento ao pecado é total, absoluto, completo e deliberado.
Esse é o tipo de consentimento que os não crentes dão ao
pecado. Pecados forçados. Quando os crentes consentem
em pecar, existe sempre uma secreta relutância. Em Gl 5.17
descobrimos que não somente a carne guerreia contra o Espírito, mas o Espírito dentro de nós guerreia contra a carne.
O Espírito dentro de nós se entristece com o nosso pecado
e não pode ter prazer nele. Visto que o crente é nascido do
Espírito que odeia o pecado, ele nunca pode se dar ao pecado completa e absolutamente do modo como o não
crente pode. Em cada pensamento, palavra, ação e sentimento pecaminoso, a Graça de Deus luta contra o consentimento da vontade. Do mesmo modo que a carne resiste a
cada ato espiritual, o Espírito resiste a cada pecado. O
crente deve dar ouvidos à voz do Espírito ao invés de ignorála. Deus deixou claro para nós o que devemos fazer para
derrotar o pecado: “Porque, se viverdes segundo a carne,
caminhais para a morte; mas, se, pelo Espírito, mortificardes os feitos do corpo, certamente vivereis” (Rm 8.13). Mas,
matar a carne sai caro (isso vai nos custar trabalho e tempo,
ainda que ajudados pelo Espírito). Então, o que fazermos
para enfraquecer o poder do pecado que ainda habita em

nós? Somente através dos meios da graça nós arruinaremos
o duro trabalho da carne. Para enfraquecer e esmagar o poder do pecado em nós, necessitamos meditar na Palavra de
Cristo, orar e buscar o que agrada a Deus, apelar para o Espírito, viver em fé e confiança em Deus, assim mortificaremos os feitos da carne. Texto extraído do Livro: o mal que habita

AVISOS, COMUNICADOS E NOTAS

em mim, de Kris Lundgoard, Cultura Cristã, São Paulo, p95-103

Rev. Messias de Paula Souza

Escala da semana
Dia

Nome

Reunião de Oração

Terça-feira

Mônica

Estudo Bíblico

Quinta-feira

Presb. Diassis

Grupo Familiar

Sexta-feira

TEO

Diáconos

Dias de culto

Todos

Domingo

Ver escala

Culto Infantil

Púlpito – Rev Evan
Liturgia – José Cláudio – Adariel

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

16/07 – Joice Julieny Castro (Miro
Cairo)
17/07 – Maria Zelina (Zéu)
21/07 – Ana Vitória Magalhães

98842-1892
99961-5305

Avisos

CURSO – O CRISTÃO PRESBITERIANO
Caso você tenha interesse em tornar-se
membro da igreja procure o pastor e
inscreva-se no curso.
CASO VOCÊ JÁ SEJA MEMBRO DA
IGREJA E DESEJA PARTICIPAR, FALE
COM O PASTOR.

OFERTA MISSIONÁRIA: No momento de consagração apresentaremos nossos dízimos e ofertas missionárias 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.
PRÓXIMO DOMINGO – DNA: No próximo domingo é
o Dia Nacional do Adolescente. Louvamos a Deus
por nossa querida UPA!

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.)

Pensamento da Semana
“Certamente não pode haver piedade
verdadeira sem o conhecimento de
Deus. Também nenhuma boa prática
pode haver sem que o homem tenha
conhecimento de si próprio.”
Lewis Bayly

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.

