Culto ao Senhor
Prelúdio – Equipe de música
ATO DE ADORAÇÃO –“Teu, SENHOR, é o poder,
a grandeza, a honra, a vitória e a majestade; porque teu é tudo quanto há nos céus e na terra;
teu, SENHOR, é o reino, e tu te exaltaste por
chefe sobre todos” (1Crônicas 29.11)
Leitura em alternada – Salmo 57
“Louvor” – Hino n°14
Oração de Adoração
ATO DE CONFISSÃO – “Aquietai-vos e sabei que
eu sou Deus; sou exaltado entre as nações, sou
exaltado na terra.” (Salmo 46.10)
Momento de Oração – Confissão
Oração audível – Gratidão pelo perdão
“Exaltação e Louvor” – Hino nº 39
ATO DE LOUVOR – “Cantai a Deus, salmodiai o
seu nome; exaltai o que cavalga sobre as nuvens.
SENHOR é o seu nome, exultai diante dele.”
(Salmo 68.4)
Cânticos (Dízimos e Ofertas)
Oração de louvor
ATO DE EDIFICAÇÃO – “Sê exaltado, ó Deus,
acima dos céus; e em toda a terra esplenda a tua
glória,” (Salmo 108.5)
Leitura –
Sermão – Rev Evan Gouveia
Oração/Bênção
Poslúdio – Equipe de música
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QUANDO DEUS TE DIZ NÃO
“A minha graça te basta, porque o meu poder se
aperfeiçoa na fraqueza.” (2 Coríntios 12:9)
A quem acredite que o “NÃO” é uma das primeiras palavras que uma criança aprende. De fato, é provável
que tenha sido a palavra que você mais ouviu na infância. Contudo, por mais que os anos tenham passado,
parece que nunca nos acostumamos com o “NÃO”.
Sempre queremos o "SIM", pois sempre achamos que
sabemos o que é melhor para nós. Enganamo-nos
achando que estamos desejando o que é bom.
Certa ocasião, em meio à angustia e sofrimento causados por um espinho desconhecido, Paulo, insistentemente, rogou para que Deus retirasse o espinho de sua
carne e acabasse com seu infortúnio. Contudo, a resposta de Deus foi um sonoro e imutável “NÃO”. Na
ocasião, Paulo é convocado a entender que a Graça de
Deus é maior que suas angústias. Sendo assim, ele deveria entender que Deus tem propósitos específicos
nos sofrimentos que o atingia.
Deus continua dizendo “NÃO” ao seu povo como resposta. Assim como um pai bondoso, ele se nega a atender pedidos que nos tragam prejuízos. Ele nos diz
“NÃO” para nos tornar servos mais maduros, dependentes e humildes. Ele continua nos dizendo “NÃO”,
pois se nega a ver-nos dominados pelo orgulho, soberba ou vaidade. Sendo assim, não esqueça nunca: a
Graça de Deus te basta, jamais te abandonará e é a
única coisa sem a qual não conseguimos viver. Por
mais que você não compreenda, Ele sempre tem o melhor para os Seus eleitos.
Rev. Lenierisson Cupertino

AVISOS, COMUNICADOS E NOTAS

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
Púlpito –

Presb Diassis e Diac Cláudio
Pregador: Rev. Evan Gouveia

Cantinho Missionário
Como vivem os cristãos no Irã
O Irã atualmente ocupa o 8º lugar na atual Lista Mundial da Perseguição, subindo uma posição em relação ao
ano passado. O extremismo islâmico, como em diversos
países que professam o islã como religião oficial do Estado, tem sido a maior fonte de violência contra a igreja
no país. A pressão começa do governo, que se esforça
para erradicar o cristianismo nessa nação, a fim de privilegiar os muçulmanos. Se posicionar pelo cristianismo,
portanto, é uma atitude considerada ousada e desrespeitosa aos olhos das autoridades. O número de cristãos
presos aumenta a cada dia. Muitas vezes, os cristãos presos só podem ser libertados depois de pagar uma fiança
elevada. O monitoramento sobre as igrejas é intenso. Há
diversos casos de líderes que foram presos e que são verdadeiras testemunhas do sacrifício que uma pessoa deve
fazer para seguir a Cristo no Irã. Mas eles também são
grandes exemplos para a igreja no mundo inteiro.
Missão Portas Abertas

22/03 –Beatriz Oliva (Urbis VI)
23/03 – Nicoly Gonçalves (Urbis VI)

3424-9330

Avisos
OFERTA MISSIONÁRIA: No momento de consagração
apresentaremos nossos dízimos e ofertas missionárias ao
Senhor!
ESCALA DE MARÇO DO GRUPO FAMILIAR:
Dia 31 – Dc Hélio e Sonaly
ORGANIZAÇÃO DA IGREJA: Este será um ano de preparação para que a congregação seja organizada em Igreja. Estejamos orando e colocando esse propósito diante do Senhor.
LANCHE APÓS O CULTO: No próximo domingo teremos
um FESTIVAL DE PASTEIS após o culto à noite.

INSCRIÇÕES ABERTAS PARA O TEO: Na próxima
sexta-feira teremos aula do TEO. Se você não
veio na primeira poderá vir a partir desta aula.

CONSTRUÇÃO: Estamos a “pleno vapor”
com as obras. Vamos nos mobilizar para
conseguirmos os recursos!

Pensamento da Semana
"A vinda de Jesus é a prova final
e incontestável de que Deus se
importa conosco”.
William Barclay

Saudamos os visitantes!
57 ANOS DA IPVC: Nosso aniversário está chegando, nos
dias 08 e 09 de abril estaremos em festa e o Rev. Héber
Júnior será o pregador. Oremos pela direção do Senhor!
PLENÁRIA DA SAF: No próximo domingo após a ED. As relatoras e secretárias de atividades devem trazer os seus
relatórios.
SAF – DEPARTAMENTO ANA: Próximo sábado, às 17 horas, reunião na casa da irmã Selma. Levem os seus envelopes!

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.

