Culto ao Senhor
Prelúdio – Equipe de música
ATO DE ADORAÇÃO - “De Sião te abençoe o SENHOR, criador do céu e da terra!” (Salmo 134.3)
Leitura bíblica – Salmo 104 (alternada)
Oração de Adoração
“Os Céus Proclamam” – Hino nº22
ATO DE CONFISSÃO - “O nosso socorro está em o
nome do SENHOR, criador do céu e da terra”
(Salmo 124.8)
Oração de Confissão individual
Oração de Confissão coletiva
“Contemplação” – Hino nº13

CONSELHO

Junta Diaconal

Presidente
Rev. Marcelo Crispim
Vice-presidente
Pb. Clériston Salinas Spínola
1º Secretário
Pb. Adail Paixão Almeida
Tesoureiro
Pb. Rúbem Baldow
Membros
Rev. Evan Gouveia de Deus
Rev. Messias de Paula
Pb. Orley Magalhães de Oliveira
Pb. Pedro Andrade Leal
Pb. Diassis Bonfim Macedo

Dc. Alan Souza dos Santos
Dc. Antônio Monteiro
Dc. Clodoaldo Barreto Lima
Dc. Edson Barreto
Dc. Edson Souza dos Santos
Dc. Eliomar Junior Gomes
Dc. Fábio Alves Reis
Dc. Florisvaldo da Silva Azevedo
Dc. Gabriel Rocha Casemiro
Dc. Hélio Cursino Gonçalves
Dc. Miguel Meira Silva
Dc. Vanderlei Santos Pereira
Dc. Vilson Santos Barbosa

CONGREGAÇÕES
URBIS IV

MIRO CAIRO

Caminho 19b, nº 07, Urbis VI
Rev. Evan Gouveia de Deus
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Equipe Pastoral

ATO DE LOUVOR - “Louvem o nome do SENHOR,
pois mandou ele, e foram criados.” (Salmo 148.5)
CÂNTICOS ESPIRITUAIS / entrega dos dízimos e
ofertas
Oração de louvor
ATO DE EDIFICAÇÃO – “Ele é antes de todas as
coisas. Nele, tudo subsiste.” (Colossenses 1.17)
Leitura Bíblica – Eclesiastes 1
SERMÃO – Rev Evan Gouveia
Oração Final
Poslúdio – Equipe de música
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Famílias em alerta
Recentemente li que o número de divórcios no Brasil cresceu 160% em 10 anos. Os motivos elencados foram: 1) Desde
2010 (quando foi promulgada a Emenda Constitucional 66/2010),
é possível realizar um divórcio sem passar pelo processo de separação judicial, desde que totalmente consensual. Assim, eliminou
de vez a questão da culpa de um dos cônjuges; 2) Casais jovens
muito imediatistas, incapazes de lidar com as frustrações de um
relacionamento depois de dois ou três anos de casados, quando o
desgaste do dia a dia já pesa e os projetos de futuro começam a
ser questionados; 3) Colabora também para finais precoces a dificuldade, hoje, de se manter focado em um relacionamento (o
acesso às mídias e o encontrar antigos amores ou novas possibilidades). Não obstante, os números e as causas, do desastre relacional vivido, uma “especialista em família” encontrou aquilo, que
na sua percepção, são aspectos positivos nesse colapso: “A instituição família nunca esteve tão bem. As pessoas estão juntas porque está bom. E se separam porque não admitem estar infelizes.
Vejo com bons olhos essa percepção de que os bons relacionamentos não precisam mais ser eternos”. Todo o artigo pressupõe que
pessoas ficam juntas para ser, fazer e buscar a felicidade. Toda visão de relacionamentos está fundamentada em uma horizontalidade, fruto da ideia de que o fim principal da nossa existência é
sermos felizes.
O que escapa à compreensão desses “especialistas” é que
o casamento foi criado pelo Senhor para que nele, Adão e Eva, expressassem o relacionamento perfeito que existe na Trindade
desde a eternidade (Gn 1.26-28). Mas, a queda e suas consequências (Gn 3-4) nos distanciaram desse propósito original. Precisamos
entender que nossos relacionamentos não são um fim em si
mesmo, tendo como foco principal a percepção distorcida e egocêntrica do que é felicidade. Nossos relacionamentos, contrário a
isso, são um meio de glorificarmos a Deus. Para restaurarmos os
relacionamentos familiares é preciso um retorno às Escrituras
como única regra de fé e prática. Para reconstruir a família é preciso ouvir o criador desse projeto e seguirmos suas orientações.
Enquanto nossas famílias estiverem dispostas a serem somente
ouvintes da palavra de Deus e não ávidos praticantes, veremos os
números alarmantes de divórcios subindo até dentro de nossas
igrejas. Queridos irmãos, que estejamos dispostos a amar e servir
ao Senhor como verdadeiros adoradores firmando e conduzindo
nossos relacionamentos na lei do Senhor. Que o Senhor nos fortaleça nesta grandiosa e gloriosa tarefa.
Rev. Marcelo Crispim

Escala da semana
Dia

AVISOS, COMUNICADOS E NOTAS

Reunião de Oração

Terça-feira

Estudo Bíblico

Quinta-feira

Grupo Familiar

Sexta-feira

TEO

Diáconos

Dias de culto

Todos

Domingo

Ver escala

Culto Infantil

Púlpito – Rev Evan
Liturgia – Presbs Washington e Diassis

HOJE – DIA DO JOVEM PRESBITERIANO: É com
gratidão e alegria que lembramos hoje como o
dia dos jovens presbiterianos. Oremos por
nossa mocidade!

Nome

22/05 – João cordeiro
25/05 – Hélio e Sonaly (Casamento)
26/05 – Hélvia Magalhães
26/05 – Tamires Lima
27/05 – Isabella Freire
27/05 – Ailton e Sueli (Casamento)
27/05 – Edmeia Fernandes (Urbis VI)
27/05 – Elioneide Gouveia (Urbis VI)

98803-1360
3421-2004
99123-2840
98815-6477
98824-3344
99150-2285

CONSTRUÇÃO: Ainda não terminamos.
Há muito que fazer. Precisaremos honrar com todos os compromissos financeiros firmados, afim de que o nome do
Senhor não seja envergonhado.
MÃOS À OBRA!

Avisos

Pensamento da Semana

OFERTA MISSIONÁRIA: No momento de consagração apresentaremos nossos dízimos e ofertas ao Senhor!

“Jesus, o Cordeiro de Deus, no madeiro por seu sangue nos refez o
Oleiro, eu e você alcançados em reconciliação. Adoremos ao Autor da
nossa salvação."
Corália F. V. Almeida

ESCALA DO GRUPO FAMILIAR:
26/05 – Vivalda
09/06 – Diassis

Saudamos os visitantes!
ORGANIZAÇÃO DA IGREJA: Este será um ano de preparação para que a congregação seja organizada em
Igreja. Oremos, colocando esse propósito diante do
Senhor.
FAMÍLIA SECRETA DE ORAÇÃO: Oraremos com este
objetivo durante o mês de maio e o encerramento
será no último domingo do mês com um “junta panelas” na casa do presb Diassis. Mais informações
com a irmã Ana Celeste.

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.

