Culto ao Senhor
Prelúdio – Música
ATO DE ADORAÇÃO – “A Deus pertence o domínio e o poder; ele faz reinar a paz nas alturas celestes.” (Jó 25.2)
Leitura Alternada – Salmo 29
“Maravilhas Divinas” – Hino nº 33
Oração de Adoração
ATO DE CONFISSÃO – “O mesmo Deus da paz vos
santifique em tudo; e o vosso espírito, alma e
corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo.”
(1Tessalonicenses 5.23)
Oração silenciosa – Confissão
Oração audível – Gratidão pelo perdão
“Vem Derrama Paz” – Cântico
ATO DE LOUVOR – “Saireis com alegria e em paz
sereis guiados; os montes e os outeiros romperão em cânticos diante de vós, e todas as árvores
do campo baterão palmas.” (Isaías 55.12)
Cânticos – Dedicação Dízimos e Ofertas
Oração de louvor
ATO DE EDIFICAÇÃO – “Escutarei o que Deus, o
SENHOR, disser, pois falará de paz ao seu povo e
aos seus santos; e que jamais caiam em insensatez.” (Salmo 85.8)
Leitura – João 14.25-31
Sermão – Rev. Evan Gouveia
“Bondoso Amigo” – Hino nº 159
Oração Final e Bênção
Poslúdio – Música
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A Verdadeira Teologia Reformada
Provavelmente não surpreenda você saber que ninguém me ensinou mais acerca da Bíblia e sua teologia do que
R. C. Sproul. E não deve surpreendê-lo saber que ninguém me
ensinou mais sobre o ministério da piedade do que R. C. Sproul.
Tendo trabalhado para R. C. por doze anos, tenho testemunhado, em primeira mão, a própria fé de um homem trabalhando em amor. Como o testemunho de sua esposa e filhos
revela, sua teologia da graça sustenta sua preocupação com o
faminto, a viúva e o órfão. Apropriadamente, sua teologia informa sua prática, como deve a nossa fazer.
Em sua essência, a teologia cristã é uma teologia da graça.
Uma das principais distinções da teologia cristã é a doutrina da
graça, a qual permeia todas as áreas de nossa fé e vida. Ao
longo de séculos de história os cristãos têm testemunhado esta
verdade. Quando Paulo, no primeiro século, e os reformadores,
no século dezesseis, batalharam severamente pela fé, não batalharam apenas para preservar a doutrina da justificação pela
graça somente através da fé somente, mas para preservar a totalidade da religião evangélica da graça de Deus. Este evangelho informa tudo o que somos e, portanto, tudo o que fazemos,
em palavras e atos, revela nossa fé, com o evangelho de Deus
e a glória de Deus à frente de nossa missão, não com nosso
próprio evangelho social ou nossa própria sociedade gloriosa.
Os puritanos do século dezessete eram pessoas de ações
santas e piedosas, cujo ministério, em palavras e ações, era motivado pela teologia bíblica da graça, a qual liberta pecadores
redimidos para dar sacrificialmente em resposta à oferta de
Deus de Si mesmo na cruz. Em uma oração puritana de The Valley of Vision, lemos: "Dá-me uma avareza santa para remir o
tempo, para despertar a cada chamado à caridade e piedade,
afim de que eu possa então alimentar os famintos, vestir os
despidos,... difundir o evangelho, mostrar o amor ao próximo a
todos."
Semelhantemente, no século dezenove, Robert Murray
M’Cheyne (1813 – 43) pregou para sua congregação sobre o
chamado de Deus para cuidar dos pobres e necessitados:
"Meus queridos amigos, eu estou preocupado com o pobre,
mas mais com vocês. Eu não sei o que Cristo dirá a vocês naquele grande dia... Eu temo que muitos dos que estão me

ouvindo agora possam muito bem saber que não são cristãos
porque não amam dar. Para dar ampla e liberalmente, não de
má vontade, deseje um novo coração. Um velho coração preferiria ter parte com o seu [do próprio coração – N. do T.] sangue que com seu dinheiro."
O ministério evangélico em palavras e ações não é nada
novo, mas tão velho quanto a queda do homem, quando Deus
veio a nós em nossa maior necessidade, nos vestiu e nos deu
fome de servi-lo, para que o mundo possa ver nossas boas
obras e glorificar nosso Pai que está no céu. Pr. Burk Parsons
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Todos
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Ver escala

Culto Infantil

Púlpito – Rev Evan
Liturgia – Davi, Welber e Samuel

Cantinho Missionário
O extremismo religioso no Sri Lanka é preocupante
A violência contra as minorias religiosas é premeditada por
grupos extremistas budistas.
Um monge budista radical membro do grupo Bodu Bala
Sena foi libertado sob fiança, informou o jornal cingalês Colombo
Telegraph em 21 de junho. Ele foi acusado de fomentar a hostilidade racial e o discurso de ódio contra a comunidade muçulmana.
Em um relatório não oficial do país, em 22 de junho deste ano, o
Ministro da Justiça declarou que apenas católicos romanos são
considerados cristãos, excluindo as denominações protestantes.
Assim, ele conclui que não houve ataques contra cristãos. Um analista de perseguição da Portas Abertas comenta: "A decisão de libertar o monge radical não é uma surpresa. A visão geral na sociedade é que os budistas se sentem ameaçados pela presença de outras religiões no país. Esta mentalidade religiosa nacionalista ficou
evidente nas observações feitas pelo Ministro da Justiça contra um
advogado que destacava o número de ataques contra os cristãos
no país. A atitude dele mostra, pelo menos, uma tendência institucional contra a minoria cristã” Peça a Deus que proteja seus filhos
no Sri Lanka e sustente sua igreja no país.
Missão Portas Abertas

AVISOS, COMUNICADOS E NOTAS
CONSTRUÇÃO
30/07 – Roberto Botelho
30/07 – Joana Ribeiro
31/07 – Ronier Bittencourt (Urbis VI)
02/08 – Júlio Rocha (Urbis VI)
03/08 – Jaimilton Cordeiro
05/08 – Rev. Marcelo Magalhães

98833-1800
3426-0618
98803-5617
3421-2768
98878-1154

Avisos
IPVC 100% DIZIMISTA: No momento de consagração
apresentaremos nossos dízimos e ofertas ao Senhor!
8º FEIRA MISSIONÁRIA PRESBITERIANA:
Está se aproximando, 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.
MESA ADMINISTRATIVA: Na próxima quarta-feira,
dia 2/07, às 19:00, haverá uma reunião da Mesa.
BERÇÁRIO PRONTO: Pela graça de Deus o nosso berçário está funcionando. Louvamos a Ele pelas vidas
de todos aqueles que ofertaram para que isso fosse
possível. O acesso é livre.
ORGANIZAÇÃO DA IGREJA: A partir deste mês teremos diversas reuniões para tratarmos da organização da nossa congregação em igreja. Para essas reuniões usaremos algumas sextas e quartas.
05 DE AGOSTO – DIA DO PRESBÍTERO: “Dar-vos-ei
pastores segundo o meu coração, que vos apascentem com conhecimento e inteligência.” Jr 3:15. Que
o Senhor abençoe a todos os presbíteros de nossa
igreja, gratos estamos por suas vidas!

Estamos programando a construção da
nossa fachada, para isso precisaremos
da contribuição de todos.
LEMBRE-SE: PRECISAMOS DAS OFERTAS PARA DARMOS PROCSSEGUIMENTO AO PROJETO.
Nesta fase precisaremos de muito cimento e areia.

Pensamento da Semana
“Ser um homem de Deus
começa em casa. ”
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.

