Culto ao Senhor
Prelúdio – Equipe de música
ATO DE ADORAÇÃO - “Assim diz o SENHOR, o teu
Redentor, o Santo de Israel: Eu sou o SENHOR, o
teu Deus, que te ensina o que é útil e te guia pelo
caminho em que deves andar.” (Isaías 48.17)
Leitura bíblica – Salmos 16 (alternada)
Oração de Adoração
“Saudação” – Hino nº179
ATO DE CONFISSÃO - “Bem-aventurado o homem, SENHOR, a quem tu repreendes, a quem
ensinas a tua lei,” (Salmos 94.12)
Oração de Confissão individual
Oração de Confissão coletiva
“Grata Memória” – Hino nº64
ATO DE LOUVOR - “Profiram louvor os meus lábios, pois me ensinas os teus decretos.” (Salmos
119.171)
CÂNTICOS ESPIRITUAIS / entrega dos dízimos e
ofertas
Oração de louvor
ATO DE EDIFICAÇÃO – “Faze-me, SENHOR, conhecer os teus caminhos, ensina-me as tuas veredas,” (Salmos 25.4)
Leitura Bíblica – Eclesiastes 1.12-18
SERMÃO – Rev Evan Gouveia
“Crer e Observar” – Hino nº110-A
Oração Final
Poslúdio – Equipe de música
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Presidente
Rev. Marcelo Crispim
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Rev. Evan Gouveia de Deus
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CONGREGAÇÕES
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MIRO CAIRO
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Rev. Evan Gouveia de Deus
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Rev. Marcelo Crispim
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Junte-se a nós!
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E AÍ? PERDI ALGUMA COISA?
Hebreus 10.19-31
É sabido que um crente ausente não apenas perde
a bênção da comunhão, como também, a bênção da vigilância. Em outras palavras, alguém que negligencia o preceito
de Hebreus 10.25 - “Não deixemos de congregar-nos...”,
não está devidamente preparado para aquele Dia. O escritor
da epístola exorta aos seus leitores que, ao invés disso, devem animar os outros a viverem na esperança da volta de
Cristo. Segundo o autor, uma negligência deliberada é um
costume pecaminoso porque é incoerente com o imenso legado do conhecimento da verdade. Paulo considera que trocar essa verdade por qualquer outra coisa é o mesmo que
preferir esterco (Fp 3.8). Seria como se estivéssemos anulando o sacrifício de Cristo pelos pecados e vivendo ainda
sob o pavor da condenação – diz o autor aos hebreus.
Antes, a partir do versículo 19, o autor nos informa que
pela eficácia do sacrifício de Cristo, nós temos livre acesso
ao Trono da Graça e isso nos permite aproximarmos com
sinceridade, fé, santificação e confiança nEle e, portanto,
devemos guardar firmes a nossa profissão de fé. No versículo 25 ele chama a nossa atenção para a necessidade de
observarmos uns aos outros com a finalidade de influenciarmo-nos no que tange ao amor e ao serviço.
Tudo isso só é possível dentro do espectro da comunhão
eclesiástica, ou seja, na igreja. Há muitos crentes que, por não
compreenderem tais verdades, se tornam a “igreja de si mesmos”. Tais crentes vivem na superficialidade da comunhão.
Para eles igreja é tão somente o conjunto das atividades que os
crentes realizam. Nesse entendimento, a sua negligência gera
apenas uma mera curiosidade quanto aquelas atividades que
perdeu e, por isso, só querem saber: “E aí? Perdi alguma
coisa?” – QUE LÁSTIMA!!!
Nossa oração é para que Deus possa despertar estes pecadores indolentes à entenderem que precisam abandonar o pecado da negligência e reconhecerem a sublimidade da obra de
Cristo na cruz em favor de suas miseráveis vidas, pois “horrível
coisa é cair nas mãos do Deus vivo” (v31).
Seu conservo, Rev Evan Gouveia

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

PRÓXIMO DOMINGO – CEIA DO SENHOR: No
Próximo domingo celebraremos a mesa do Senhor. Não perca este momento de comunhão!

Nome

28/05 – Priscila Nunes (Urbis VI)
29/05 – Amália Carolina Silva
29/05 – Sofia Miranda (Urbis VI)
01/06 – Selma Freitas (Urbis VI)
02/06 – Diác. Eliomar Junior
03/06 – Júlio e Glória (Casamento)

99131-2276
3081-8726
98866-6212
98818-1531
99110-0100
98818-5434

Avisos
OFERTA EM ALIMENTOS: No momento de consagração apresentaremos nossos dízimos e ofertas ao Senhor!
ESCALA DO GRUPO FAMILIAR:
09/06 – Diassis
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 dia 04/06 com um “junta panelas” na casa do
presb Diassis. Mais informações com a irmã Ana Celeste.
SAF: Hoje após a Escola Dominical, reunião plenária.

CONSTRUÇÃO: Louvamos a Deus pela
família de Dito e Nalli pela doação da
madeira do assoalho do nosso berçário.
Necessitaremos levantar o valor de
R$1.200,00 (mil e duzentos reais) para a
instalação e acabamento.
Se 40 irmãos doarem R$30,00, conseguiremos contratar o serviço.

Pensamento da Semana
“Você foi criado em um mundo onde
tudo parece ser sobre você. Mas não
é. Tudo é sobre Cristo."
Paul Washer

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.

