Culto ao Senhor
Prelúdio – Música
ATO DE ADORAÇÃO – “Não há santo como o SENHOR; porque não há outro além de ti; e Rocha
não há, nenhuma, como o nosso Deus.” (1 Samuel 2.2)
Leitura Alternada – Salmo 146
“Trindade Santíssima” – Hino n°11
Oração de Adoração
ATO DE CONFISSÃO – “Portanto, santificai-vos e
sede santos, pois eu sou o SENHOR, vosso Deus.”
(Levíticos 20.7)
Oração silenciosa – Confissão
Oração audível – Gratidão pelo perdão
“Senhor do Universo” – Cristina
ATO DE LOUVOR – “Tributai ao SENHOR a glória
devida ao seu nome; trazei oferendas e entrai
nos seus átrios; adorai o SENHOR na beleza da
sua santidade.” (1Crônicas 16.29)
Cânticos – Dedicação dos Dízimos e Ofertas
Oração de louvor
ATO DE EDIFICAÇÃO – “O SENHOR, porém, está
no seu santo templo; cale-se diante dele toda a
terra.” (Habacuque 2.20)
Leitura – Salmos 15
Sermão – Rev. Evan Gouveia
Oração Final e Bênção
Poslúdio – Música
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A MENTE DO CRENTE É DIFERENTE
“Pois quem conheceu a mente do Senhor, que o possa
instruir? Nós, porém, temos a mente de Cristo.” (1Co 2.16)
A palavra “mente” denota, de modo geral, a sede da
consciência reflexiva, que compreende as faculdades de
percepção e compreensão, e sentimento, julgamento e determinação. Na Língua Portuguesa, “mente” é o único sufixo
adverbial, derivado do substantivo feminino latino mens,
mentis que pode significar "a mente, o espírito, o intento".
Este sufixo juntou-se a adjetivos, na forma feminina, para
indicar circunstâncias, especialmente a de modo.
Segundo o apóstolo Paulo no veemente texto de 1
Coríntios 2.6-16, o ser humano não consegue, com a sua
própria mente, entender a sabedoria de Deus revelada no
pacto da graça. Paulo diz que nem mesmo os poderosos e
sábios deste mundo podem entendê-la, pois a sabedoria deles é nada.
Mormente, o crente, diferentemente, recebe gratuitamente a mente de Cristo. Exatamente por essa razão a
mente do crente é excepcionalmente ensinada pelo Espírito. Praticamente, o ensino paulino, nos leva a entender
que, indistintamente, a mente do crente é diferente. Infelizmente, eventualmente, muito crente, hodiernamente, age
contrariamente ao entendimento do apóstolo.
Pessoalmente entendo que a mente do crente
constantemente deve ser direcionada às coisas espirituais
como severamente nos ensina as Escrituras. Deliberadamente o crente não pode agir inconvenientemente, pois
isso é expressamente contrário ao ensino bíblico.
Finalmente gostaria de veementemente convidá-los
a agirmos substancialmente somente pautados nas Escrituras. Verdadeiramente temos a mente de Cristo e isso deve
integralmente fazer-nos mais parecidos com Jesus.
Fraternalmente!
Rev. Evan Gouveia

AVISOS, COMUNICADOS E NOTAS

Escala da semana
Dia

Nome

Reunião de Oração

Terça-feira

Nara

Estudo Bíblico

Quinta-feira

Pr Evan

Grupo Familiar

Sexta-feira

TEO

Diáconos

Dias de culto

Todos

Domingo

Ver escala

Culto Infantil

Púlpito – Rev Evan
Liturgia – André e Diác. Hélio

24/07 – Ricardo Freitas
26/07 – Ione Santos
28/07 – Diác. Florisvaldo Azevedo
29/07 – Rubem e Adriana (Casamento)

98818-3872
3421-1586
3426-3123
99135-8040

CURSO – O CRISTÃO PRESBITERIANO
Caso você tenha interesse em tornar-se
membro da igreja procure o pastor e
inscreva-se no curso.
CASO VOCÊ JÁ SEJA MEMBRO DA
IGREJA E DESEJA PARTICIPAR, FALE
COM O PASTOR.

Avisos

Cantinho Missionário
A cidade iraquiana de Mossul é libertada
Depois de intensas batalhas, em questão de três
anos o Estado Islâmico perdeu cerca de 80% de seu território na Síria e no Iraque. Há poucos dias, o primeiro-ministro do Iraque, Haider al-Abadi, declarou a "libertação"
da cidade iraquiana de Mossul, depois de uma difícil batalha contra o grupo extremista, que durou nove meses.
Milhares de iraquianos ainda comemoram nas ruas de
Bagdá, após o anúncio oficial do governo. "Eu declaro ao
mundo inteiro o fim, o fracasso e o colapso do Estado Islâmico (EI)," disse Abadi em um discurso em Mossul. "Temos outras missões agora: a reconstrução e a limpeza de
células do EI, que precisarão de esforço de inteligência".
Centenas de pessoas levantaram bandeiras do país, dançaram e cantaram de alegria.
Apesar do clima de paz, a situação de segurança
ainda é uma constante preocupação. Um líder cristão
que fugiu para Erbil com outros cristãos, admite que
ainda tem medo. Apesar disso, ele motiva os irmãos a retornarem e reconstruírem a cidade. "É nossa missão vivermos como cristãos no lugar onde o cristianismo começou", afirmou. Ore pela Igreja Perseguida no Iraque!
Missão Portas Abertas

OFERTA EM ALIMENTOS: No momento de consagração apresentaremos nossos dízimos e ofertas em alimentos ao Senhor!
8º FEIRA MISSIONÁRIA PRESBITERIANA:
Está se aproximando. Já estamos recebendo doações para o brechó e demais barracas. Envolva-se
também e venha contribuir com o seu talento.
Igreja! Oremos por esta causa.
DNA: Hoje é o Dia Nacional do Adolescente. Louvamos a Deus por nossa querida UPA!
SAF: Teremos reunião departamental em conjunto
no próximo sábado às 17:00 no salão social.
ATENÇÃO UCP: Preparem-se para o “CRIANÇAS EM
AÇÃO” No próximo sábado (29/07) das 09:00 às
16:00 na SEDE. Ore e participe!
26 de JULHO – DIA DOS AVÓS: Louvamos à Deus por
todos os vovôs e vovós de nossa igreja. Que o Senhor
os abençoe!

Pensamento da Semana
“A humildade não é apenas um ornamento do cristão. Faz parte essencial
da nova criatura. É contradição ser
um homem santificado, ou um verdadeiro cristão e não ser humilde. ”
Richard Baxter

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.

