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
ATO DE LOUVOR - “Louvem o nome do SENHOR, pois mandou ele, e foram criados.”
(Salmo 148.5)
CÂNTICOS ESPIRITUAIS / entrega dos dízimos
e ofertas em alimentos
Oração de louvor
ATO DE EDIFICAÇÃO – “Ele é antes de todas as
coisas. Nele, tudo subsiste.” (Colossenses 1.17)
Leitura Bíblica
SERMÃO – Presb. Diassis
Oração Final
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“Não temos que questionar o amor paciente de
Deus”. Rm 8.31-39.
Pode haver um encorajamento maior para nós quando
somos confrontados com a inconstância do nosso coração, nossa fraqueza diante das tentações, a rebelião que
nos leva a fazer o que é errado mesmo quando sabemos
que é errado, do que a declaração do evangelho de que
nada pode nos separar do amor de Deus em Cristo Jesus?
O amor de Deus é nosso para sempre não porque
seremos fiéis, mas porque ele é fiel. O amor de Deus é
constante não porque o merecemos em nossa justiça,
mas porque Deus sabia que ele era a única esperança
para nós em nossa iniquidade. O amor de Deus nunca
diminui, mesmo quando nossa lealdade a ele diminui,
porque ele não é baseado em nosso desempenho, mas
no caráter de Deus.
Este é o ponto: Se pensarmos que o amor de Deus está
em jogo, que ele nos retirará quando nos comportarmos
mal, então, em nosso momento de falha correremos
dele, não para ele. Mas se realmente crermos, em nosso
momento mais profundo de insensatez, fraqueza, falha
ou rebelião que, quando corremos para ele, ele nos recebe com braços de amor redentor, então não faz sentido
nos escondermos dele ou nos afastarmos de seus cuidados. Em nossa luta diária contra o pecado, nosso amor a
Deus nunca é nossa esperança. A esperança só é encontrada no amor de Deus por nós. Como ele nos ama, ele
quer o melhor para nós e agirá para derrotar os inimigos
de nossa alma até que o último deles seja derrotado e
nossa luta não exista mais.
(Texto extraído do livro: “Sexo e dinheiro: prazeres que desapontam e a graça que satisfaz”, de Paul David Tripp, Ed.
Cultura Cristã p.111.)
Rev. Messias Souza

AVISOS, COMUNICADOS E NOTAS

Escala da semana
Dia

Nome

Reunião de Oração

Terça-feira

Cris

Estudo Bíblico

Quinta-feira

Rev Evan

Grupo Familiar

Sexta-feira

TEO

Diáconos

Dias de culto

Todos

Domingo

Ver escala

Culto Infantil

28 –José Luiz França
29 – Márcio André Costa

98873-8757
3425-1077

Avisos

Púlpito – Presb. Diassis
Liturgia – Washington e André

Cantinho Missionário
“Deus tinha outros planos para mim”
Samiha é uma senhora cristã do Egito. Ela
sobreviveu a um ataque à sua igreja e compartilha seu testemunho.
Quando uma bomba explodiu ao lado de Samiha na igreja, todos pensaram que ela havia
morrido. Mas, embora tenha ficado com graves
sequelas no rosto, ela sobreviveu e agora testemunha a presença de Jesus ao longo de sua
recuperação.
Em agosto de 2017, a Portas Abertas os visitou e encontrou um casal alegre e esperançoso.
Apesar das sequelas dos ferimentos, ela está
viva e grata ao Senhor. Samiha irá se submeter a
algumas cirurgias para ajudar na recuperação.
Ela sabe que será um momento difícil, mas tem
certeza que Jesus estará novamente com ela.
Missão Portas Abertas

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 , PARA
QUE CONSIGAMOS ORGANIZAR A NOSSA CONGREGAÇÃO EM IGREJA, PRECISAREMOS QUE CADA

UM SEJA ENCONTRADO FIEL NAQUILO QUE PROMETEU AO SENHOR.
VIAGEM PASTORAL: O Rev. Evan e Tina estão em São
Paulo. Hoje o Pr. estará pregando na Igreja Presbiteriana
Unida da Freguesia do Ó. Estarão de volta na terça. Oremos pelo bom retorno!
OFERTA EM ALIMENTOS: No momento de consagração
apresentaremos nossos dízimos e ofertas em alimentos!
PRÓXIMO DOMINGO – SANTA CEIA: No próximo domingo não perca este momento de comunhão com o Senhor
e sua Igreja.

Pensamento da Semana
“As obras boas não tornam bom o homem, mas o
homem bom pratica boas obras. As obras más não
tornam mau o homem, mas o homem mau pratica
obras más.”
(Martinho Lutero)

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.

