Culto ao Senhor
Prelúdio – Equipe de música

ATO DE ADORAÇÃO – “Ouve, Israel, o SENHOR,
nosso Deus, é o único SENHOR. (Deuteronômio
6.4)
Leitura Alternada – Salmo 8
“Ao Deus Grandioso” – Hino n°26
Oração de Adoração
ATO DE CONFISSÃO – “Castiga-me, ó SENHOR,
mas em justa medida, não na tua ira, para que
não me reduzas a nada. (Jeremias 10.24)
Oração silenciosa – Confissão
Oração audível – Gratidão pelo perdão
ATO DE LOUVOR – “Cantai louvores ao SENHOR, porque fez coisas grandiosas; saiba-se
isto em toda a terra.” (Isaías 12.5)
Cânticos espirituais
– Dedicação dos Dízimos e Ofertas
Oração de louvor
ATO DE EDIFICAÇÃO – “Assim diz o SENHOR, o
teu Redentor, o Santo de Israel: Eu sou o SENHOR, o teu Deus, que te ensina o que é útil e
te guia pelo caminho em que deves andar.”
(Isaías 48.17)
Leitura –
Sermão – Rev. Evan Gouveia
Oração Final e Bênção
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A Glória de Deus e a Glória do
Dinheiro – 1Tm 6.7-11; Fp 3.4-9
A beleza da graça é que ela não apenas nos resgata, ela
nos coloca em nosso lugar. A graça nos humilha quando
abre nossos olhos para o fato de que nem tudo se refere a
nós. A graça nos faz amar o Rei em vez de querer ser o rei.
Ela expõe o quanto somos sujos e espiritualmente necessitados. Ela nos recebe em um reino muito maior e mais bonito que o nosso. A graça nos capacita a investir em coisas
eternas, não nos prazeres temporários que consumiriam
todo o nosso tempo e dinheiro. A graça nos faz sentir pequenos sem nos sentir sozinhos ou abandonados. Ela nos diz
que somos pobres enquanto nos oferece riquezas maiores
que as que conhecemos. A graça nos faz saber o perigo que
somos a nós mesmos e a profundidade de nossa necessidade momento a momento. A graça revela o quanto o nosso
coração é instável, sem jamais ridicularizar nossa fraqueza. A
graça não apenas nos humilha uma vez, mas repetidamente,
quando nosso coração orgulhoso nos coloca no centro de
novo.
Somente a graça pode fazer crescer em nosso coração as
coisas que progressivamente nos libertam da escravidão do
amor ao dinheiro ou a qualquer outra coisa que desafie o
governo que só Deus deve ter. Somente a graça pode transformar uma pessoa cheia de direitos em uma pessoa grata.
Somente a graça pode transformar um coração exigente e
invejoso em um coração verdadeiramente contente. Somente a graça pode nos fazer pacientes, livres de um coração
que quer o que quer agora. Somente a graça nos capacita a
sermos compassivos, capazes de ver as necessidades dos
outros e cuidar delas, em vez de sermos dominados pelo
que é nosso. Somente a graça pode transformar esse falso
rei em alguém que investe seu tempo e seu dinheiro ao
serviço do Rei
Gratidão, contentamento, paciência, compaixão e serviço: cinco ingredientes do coração daquele que não adora
mais o rei dinheiro, mas foi recebido e capacitado pela graça
ao serviço do verdadeiro Rei. Essas coisas residem em nosso

coração? A resposta para todos nós é que, em pedaços, sim.
A luta ainda existe. Haverá momentos em que ficaremos
animados com o dinheiro e nos esqueceremos de Deus,
momentos em que a glória daquilo que queremos será mais
importante para nós que a glória que é devida a Deus. Novamente gastaremos o que não temos, para adquirir o que
não satisfaz. Desperdiçaremos dinheiro e clamaremos que
estamos necessitados. Mas a graça não nos abandona. Ela
não desistirá e não nos entregará aos nossos próprios artifícios. A graça nos exporá mais uma vez, nos convencerá mais
uma vez, nos capacitará mais uma vez, nos perdoará mais
uma vez. Pela graça daremos mais um passo para sermos as
pessoas gratas e contentes que a graça promete que um dia
seremos.
(Texto extraído do livro: Sexo e dinheiro: prazeres que desapontam e a
graça que satisfaz, de Paul David Tripp, Cultura Cristã p.148)
Rev. Messias de Paula Souza

Escala da semana
Dia

Nome

Reunião de Oração

Terça-feira

Cris

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 – Presb Diassis - Samuel

Cantinho Missionário
Igrejas são multadas e fechadas por três meses
Embora a liberdade de religião seja garantida por lei, igrejas só
podem funcionar com permissão oficial. De abril a julho deste
ano, uma igreja em Almaty, no Cazaquistão, ficou impedida
legalmente de realizar cultos e recebeu uma multa. Isso aconteceu porque realizava cultos num lugar diferente do endereço
registrado da igreja, embora ela tenha avisado as autoridades
sobre esses encontros em outro local. Em outra cidade, Oskemen, outra igreja foi multada no mês passado porque os membros estavam cantando músicas religiosas num acampamento de
verão. Eles também receberam a proibição oficial de realizar
cultos. A proibição só não entrou em vigor ainda porque a igreja
está recorrendo. Ore por nossos irmãos!
Missão Portas Abertas

AVISOS, COMUNICADOS E NOTAS
DIA DA EBD: Hoje 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!
17 – José Carlos e Dalva (Casamento)
19 – Silviany Figueiredo
20 – Teresa Cordeiro
21 – José Belarmino
21 – Edna Barreto
23 – Adriana Baldow

3422-3417
99157-3621
3421-2768
98128-7730
98839-4787
98808-4966

Avisos
OFERTA MISSIONÁRIA: No momento de consagração apresentaremos nossos dízimos e ofertas missionárias ao 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.

MEMBROS COMUNGANTES

Pensamento da Semana
“As aflições fazem amadurecer as virtudes
dos santos. ”
(Thomas Brooks)

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.

