Culto ao Senhor
Prelúdio – Equipe de música
ATO DE ADORAÇÃO – “Deus é sobremodo tremendo na assembleia dos santos e temível sobre
todos os que o rodeiam.” (Salmos 89.7)
Leitura bíblica – Salmos 111 (Alternada)
Oração de Adoração
“Culto à Trindade” – Hino nº 4
ATO DE CONFISSÃO – “Pela misericórdia e pela
verdade, se expia a culpa; e pelo temor do SENHOR os homens evitam o mal.” (Provérbios
16.6)
Oração individual Oração coletiva “Perfeição” – Hino nº121
ATO DE LOUVOR - “Porque grande é o SENHOR
e mui digno de ser louvado, temível mais que todos os deuses.” (Salmos 96.4)
CÂNTICOS ESPIRITUAIS - Dízimos
Oração de louvor e consagração
ATO DE EDIFICAÇÃO - “O temor do SENHOR é a
instrução da sabedoria, e a humildade precede a
honra.” (Provérbios 15.33)
Leitura Bíblica – Eclesiastes 5.1-7
SERMÃO – Rev Evan Gouveia
Oração Final e bênção
Poslúdio – Equipe de música
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FESTAS JUNINAS E A FÉ CRISTÃ VERDADEIRA - II Parte
É licito ao cristão evangélico participar de festas juninas?
Continuando nossa reflexão da semana passada sobre
a participação dos cristãos nas festas juninas brasileiras dentro do calendário cristão-católico, vimos no último artigo a
questão da origem da festa que na verdade é a gratidão dos
povos pela colheita, cujas manifestações na sua maioria
peca contra Rm 1.20-23 onde o Criador que deveria ser o
objeto da gratidão, é trocado pela criatura. Vejamos agora,
que nossa participação é ainda inconveniente:
Considerando as manifestações festivas de nossa cultura. Creio ser de bom alvitre, evitarmos a participação destas comemorações por algumas razões:
Os perigos do escândalo. Muito embora, devido a ética
tão fragilizada na fragmentação teológica e moral em nosso
meio evangélico, possa esvaziar este argumento, contudo
não pode ser desconsiderado à luz das Sagradas Escrituras,
pois escândalo não é de fato o que qualquer grupo social o
determine, mas o que a Palavra de Deus denomine.
Um escândalo se estabelece segundo o que diz a Bíblia,
quando certo procedimento se direcione ao mal e assim a
ordem de Deus é que fujamos “da impureza” e “dentre os
que seguem o erro” em seus procedimentos. (I Co 6.18; 2 Pe
2.17,18). De novo, a ética dos evangélicos contemporâneos
fragilizaria este argumento, pois somos tomados pela filosofia corrente do “individualismo”, onde o que faço tem pouca
consideração com o próximo, mas com o meu prazer e minha vontade. Não vou abrir mão de um procedimento por
que outros possam ou não se ferir com ele. Claro, que de
novo me contraponho às Escrituras que me ordenam no
amor a me constranger (Rm 14.15); contudo, o que ocorre
nas festas juninas ao nível de sensualidade, brincadeiras, ritmos e danças libidinosos, uso imoderado de bebidas, além
da inevitável ligação com as divindades idolátricas e práticas
supersticiosas, fazem com certeza motivo de escândalo, que
seja reconhecido ou não pelos nossos contemporâneos.

Para mim, vale mais o que a Palavra do meu Deus
diz, do que o aplauso de milhares enceguecidos por fatores de suas preferências e prazeres.
Mas, creio que precisamos ainda refletir sobre o
mundanismo que se aloja em nosso coração, e o mau
exemplo aos nossos filhos que serão ensinados a buscar
as coisas ruins que refletimos já na argumentação anterior. Isto faremos, se Deus permitir, no próximo artigo.
Rev. Cleomines Anacleto

Escala da semana
Dia

Nome

Reunião de Oração

Terça-feira

André

Estudo Bíblico

Quinta-feira

Pastor

Grupo Familiar

Sexta-feira

GF

Diáconos

Dias de culto

Todos

Domingo

Ver escala

Culto Infantil

Púlpito – Rev Evan
Liturgia – Presb Washington – Diác Fábio

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

AVISOS, COMUNICADOS E NOTAS

18/06 – Jaimilton e Tereza (Casamento
19/06 – Soniely Gonçalves (Urbis VI)
22/06 –Corália Fernandes Viana

3421-2768

ENCONTRÃO UMP: No próximo final de
semana nossos Jovens irão para o Encontrão de Ump’s do PSSB em Ilhéus.
Oremos pelo cuidado do Senhor neste
evento!

98803-1360
3424-9013

CONSTRUÇÃO:

Avisos
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.

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.)

Ainda precisamos levantar R$740,00
para pagarmos o acabamento do assoalho do nosso berçário.
Precisamos de 40

irmãos
doando R$18,50.

Procure o Presb Diassis ou o Diác Hélio.

Pensamento da Semana
“As circunstâncias nunca formam o caráter; elas meramente
o revelam. ”
John Blanchard

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.

