Culto ao Senhor
Prelúdio – Música
ATO DE ADORAÇÃO – “Ó SENHOR dos Exércitos,
feliz o homem que em ti confia.” (Salmo 84.12)
Leitura em uníssono – Isaías 12
“Saudação” – Hino nº 179
Oração de Adoração
ATO DE CONFISSÃO – “O SENHOR resgata a alma
dos seus servos, e dos que nele confiam nenhum
será condenado.” (Salmo 34.22)
Oração silenciosa – Confissão
Oração audível – Gratidão pelo perdão
“Segurança em Cristo” – Hino nº 157
ATO DE LOUVOR – “O SENHOR é a minha força e
o meu escudo; nele o meu coração confia, nele
fui socorrido; por isso, o meu coração exulta, e
com o meu cântico o louvarei.” (Salmo 28.7)
Cânticos – Dedicação Dízimos e Ofertas
Oração de louvor
ATO DE EDIFICAÇÃO – “O que atenta para o ensino acha o bem, e o que confia no SENHOR, esse
é feliz.” (Provérbios 16.20)
Leitura –
Sermão – Rev. Evan Gouveia
“Crer e Observar” – Hino nº 110-A
Oração Final e Bênção
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O que são meios de Graça?
Uma grande marca na igreja reformada é a ação graciosa
de Deus na vida do seu povo. “A graça de Deus faz muitas
obras na vida dos seres humanos. (...) Tudo o que acontece
de bom, de santo e de justo na vida deles é produto da bondade graciosa de Deus sobre eles”¹ . A igreja de Deus o conhece pela graça, vive na sua presença por meio desta graça
e se desenvolve pelos meios de graça.
A pergunta que vem a mente quando se fala sobre meios
de graça é: o que significa meios de graça? “Os meios de graça
são os instrumentos pelos quais Deus transmite bênçãos ao
seu povo”² . O Breve Catecismo expõe que “Os meios exteriores e ordinários pelos quais Cristo nos comunica as bênçãos
da redenção, são as suas ordenanças, especialmente a Palavra, os sacramentos e a oração; as quais todas se tornam eficazes aos eleitos para a salvação”³ . O Dr. Hermisten comentando o texto de I Pe. 1.3 diz que “segundo o poder de Deus
nos tem sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e à
piedade”, por isso “em teologia denominamos essas ‘cousas
que nos conduzem à piedade’, de meios de graça ou meios de
santificação. (...) Tendo de modo mais específico, a Palavra e
a Oração como meios de graça”4 .
Todavia, é necessário lembrar que os meios de graça não
possuem valores intrínsecos em si mesmos, mas são apenas
instrumentos pelos quais fluem as benções de Deus5 . Berkhof
dentro desta perspectiva diz que os reformados “negam que
os meios de graça podem, por si mesmos, conferir graça,
como se fossem dotados de poder mágico para produzir santidade. Deus, e Deus somente, é a causa eficiente da salvação”6 .
Rev. Marcelo Crispim

www.ipbvc.org.br
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Poslúdio – Música
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3 BREVE CATECISMO. pergunta 88.
4 COSTA, Hemisten Maia Pereria da. A palavra e a oração como meios de graça. Apostila impressa sem paginação.
5 BLACKBURN, Op. Cit. p. 8
6 BERKHOF, Louis. Teologia Sistemática. Ed. Cultura Cristã, São Paulo 2ª ed. 2001

Escala da semana

AVISOS, COMUNICADOS E NOTAS

Dia

Nome

Reunião de Oração

Terça-feira

Selma

Estudo Bíblico

Quinta-feira

Rev Evan

Grupo Familiar

Sexta-feira

TEO

Diáconos

Dias de culto

Todos

Domingo

Ver escala

Culto Infantil

Púlpito – Rev Evan
Liturgia – Diáconos Vilson e José Cláudio

Cantinho Missionário
Cristãos norte-coreanos enfrentam a
seca
De acordo com informações da BBC, a Coreia do Norte enfrenta a pior seca da década, com
a escassez severa de alimentos. A situação se agravou porque a ajuda humanitária foi muito reduzida
nos últimos anos, em parte por causa das sanções
impostas à Coreia do Norte em retaliação a seu
programa armamentista, que aumentaram o isolamento da nação que é vista como o país mais fechado do mundo, além de ocupar o 1º lugar na
Lista Mundial da Perseguição, há 15 anos.
Um dos colaboradores da Portas Abertas comenta: “Embora seja oficialmente acordado
que as crianças e os idosos estão em maior risco, de
forma extraoficial, milhares que vivem nos campos
de trabalho forçado, como prisioneiros, muitos deles cristãos, receberão menos alimento e, provavelmente, correm mais risco de fome nesse momento”, conclui. Ore pelos nossos irmãos durante
esse momento difícil.
Missão Portas Abertas

20 – Darlene Santos
23 – Raisa Rocha Casemiro

99178-0630
99197-0615

Avisos

CONSTRUÇÃO
Estamos programando a construção da nossa
fachada, para isso precisaremos da contribuição
de todos.
LEMBRE-SE: PRECISAMOS DAS OFERTAS PARA
DARMOS PROSSEGUIMENTO AO PROJETO.
Nesta fase precisaremos de muito cimento e
areia.

8º FEIRA MISSIONÁRIA PRESBITERIANA:
Está se aproximando, será nos dias 15 e 16 de setembro,
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.

ORGANIZAÇÃO DA IGREJA: COMO VIMOS NA
TERÇA, PARA QUE CONSIGAMOS ORGANIZAR A
NOSSA CONGREGAÇÃO EM IGREJA, PRECISAREMOS
QUE CADA SEJA ENCONTRADO FIEL NAQUILO QUE
PROMETEU AO SENHOR.
REUNIÃO DO CONSELHO: Amanhã teremos mais
uma reunião às 19h na SEDE.
OFERTA MISSIONÁRIA: No momento de consagração
apresentaremos nossos dízimos e ofertas missionárias ao Senhor!

Pensamento da Semana
“Se você crê somente no que gosta do
evangelho e rejeita o que não gosta, não é
no evangelho que você crê, mas, sim, em si
mesmo.”
(Agostinho)

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.

