Culto ao Senhor
Prelúdio – Equipe de música

ATO DE ADORAÇÃO – “Porque o SENHOR é o
Deus supremo e o grande Rei acima de todos
os deuses.” (Salmos 95.3)
Leitura Alternada – Salmo 24
“Rei Sublime” – Hino n°19
Oração de Adoração
ATO DE CONFISSÃO – “Escuta, Rei meu e Deus
meu, a minha voz que clama, pois a ti é que
imploro.” (Salmos 5.2)
Oração silenciosa – Confissão
Oração audível – Gratidão pelo perdão
ATO DE LOUVOR – “Deus é o Rei de toda a terra; salmodiai com harmonioso cântico.” (Salmos 47.7)
Cânticos espirituais
– Dedicação - Dízimos e Ofertas
Oração de louvor
ATO DE EDIFICAÇÃO – “Grandes e admiráveis
são as tuas obras, Senhor Deus, TodoPoderoso! Justos e verdadeiros são os teus caminhos, ó Rei das nações!” (Apocalipse 15.3b)
Leitura – Colossenses 1.13-23
Sermão – Rev. Evan Gouveia
Oração Final e Bênção
Poslúdio – Equipe de música
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CRENTES SEM VERGONHA
Romanos 1.16,17
A poucos dias tive o privilégio de ouvir o sermão do presb
Túlio Bento baseado neste texto. Em uma abordagem clara e
biblicamente orientada o pregador destacou as razões que nos
devem impelir à proclamação do Evangelho de Cristo. Logo no
seu primeiro ponto, de forma surpreendente, o presb asseverou que Paulo foi “um apóstolo sem vergonha” e daí passou a
esclarecer sobre os motivos pelos quais o apóstolo não tinha
vergonha do evangelho. Pus-me então a refletir nas proposições do sermão, aplicando-as na minha vida. Considerei que,
como Paulo, eu também não devo ter vergonha do Evangelho
pelas mesmas razões do apóstolo.
1) Não devo ter vergonha do evangelho porque ele é o
poder de Deus para a salvação (16b). Paulo afirma em 1Co
1.18 que, “a palavra da cruz é loucura para os que se perdem,
mas para nós, que somos salvos, poder de Deus”. É surpreendente o fato de que uma pessoa possa ser regenerada, convertida e salva pela pacífica pregação do evangelho. Os seres humanos veem isso como uma loucura. O Estado Islâmico dentre
outras tantas religiões (como os primeiros católicos romanos),
tentam “converter” pessoas sob torturas, ameaças e morte.
Quanto mais terror, mais poder! – acreditam eles. Essa “palavra
da cruz” é o próprio Cristo – como afirma Paulo em 1Co 1.24
“... pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus”.
2) Não devo ter vergonha do evangelho porque ele revela a
justiça de Deus (17a). Jesus afirma em João 16.10 que quem
nos convence que Deus é justo é o próprio Espírito Santo. O
evangelho expõe ao mundo a justiça de Deus aplicada sobre a
humanidade. Ele salva e condena. Paulo argumenta a justiça
não decorre de nós mesmos, pelo contrário, a nossa injustiça
contrasta exaltando a justiça de Deus aplicada em nós (Rm 3.18). 3) Não devo ter vergonha do evangelho porque ele se manifesta através da fé em nós implantada (17b).
Citando Habacuque 2.4, Paulo nos mostra que não viver
pela fé é soberba e que isto atrai a ira de Deus contra toda a
impiedade e perversão (18ss). A fé humilha o homem alcançado
pela justiça redentora de Deus. A fé é o dom que nos habilita à
pregação (Ef 2.8-10), assim sendo, sente vergonha aqueles que
não a têm.

AVISOS, COMUNICADOS E NOTAS

Diante de tudo isso entendo que somos desafiados a sermos crentes sem vergonha pois a vergonha do evangelho
não se manifesta em nós, mas nos perdidos, conforme vemos
nas palavras de Jesus em Mc 8.38 “Porque qualquer que,
nesta geração adúltera e pecadora, se envergonhar de mim e
das minhas palavras, também o Filho do Homem se envergonhará dele, quando vier na glória de seu Pai com os santos
anjos”.
Rev. Evan Gouveia

Escala da semana

DIA DOS IDOSOS: No Próximo domingo é comemorado
o Dia dos Idosos! “Na velhice darão ainda frutos, serão
cheios de seiva e verdor” (Sl 92:14). Louvado seja Deus
por nossos queridos irmãos!
26 – Cláudio Márcio Araújo
27 – Beatriz Pietra Jamil Botelho
27 – Ana Mel Ribeiro
28 – Maria da Glória Gotado (Miro
Cairo)
30 – Maria Silva

98821-4921
3423-3574
98835-9444

Dia

Nome

Reunião de Oração

Terça-feira

Adelice

Estudo Bíblico

Quinta-feira

Rev Evan

Grupo Familiar

Sexta-feira

TEO

Diáconos

Dias de culto

Todos

Avisos

Domingo

Ver escala

IPVC 100% DIZIMISTA: No momento de consagração
apresentaremos nossos dízimos e ofertas ao Senhor!

Culto Infantil

Púlpito – Rev Evan Gouveia
Liturgia – André e Hélio

Cantinho Missionário
Líder cristão indiano é libertado no
Iêmen
O líder cristão indiano, Tom Uzhunnalil, que havia sido sequestrado no Iêmen em março de 2016, foi libertado. A libertação foi
celebrada até mesmo pelo ministro do exterior da Índia, Sushma
Swaraj, que foi o primeiro a anunciar a notícia para o país através de uma rede social: “Tenho a alegria de informar que Tom
Uzhunnalil foi resgatado”, postou. A notícia da libertação só veio
a público depois que o líder cristão foi embarcado para Muscat,
em Omã, num avião do Exército. Depois ele será transferido para
sua casa em Kerala, na Índia.
Tom Uzhunnalil, de 58 anos, foi sequestrado na casa de repouso para idosos Missionários da Caridade, onde trabalhava
desde 2015, quando a igreja onde servia foi queimada. Ele trabalhava no Iêmen há 14 anos. No dia do sequestro, realizado pelo
Estado Islâmico, 4 obreiras cristãs, 2 funcionárias, 1 guarda e 8
idosos foram mortos.
Paul Hinder, um líder cristão na Península Arábica, diz que os
ataques foram motivados pelo ódio contra a fé cristã. Segundo
ele, certos grupos radicais no Iêmen “simplesmente não suportam a presença de cristãos que servem os mais pobres dentre os
pobres”.
Missão Portas Abertas

3423-4693

REFORMA HOJE! Este é o tema do 3º Acampamento
da UMP, dias 6, 7 e 8 de outubro no Sítio Universo.
O preletor será o Pr. Wellington Costa da IPB de
Brotas – Salvador. Jovem! Faça sua inscrição pelo
site http://ipbvc.org.br/acampamento.html.
Apenas R$ 90,00.

COMPROMISSO DE TODOS NÓS!
VISANDO UMA IGREJA 100% DIZIMISTA,
A CADA DOMINGO VEREMOS AQUI AS MUDANÇAS NO
PERCENTUAL MENSAL DE DIZIMISTAS
DA NOSSA CONGREGAÇÃO.

MEMBROS COMUNGANTES
AGOSTO

Pensamento da Semana
“Considere perdido o dia em que você não
meditar nas Sagradas Escrituras. ”
(Martinho Lutero)

Saudamos os visitantes!
JULHO

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.

