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ORDEM LITÚRGICA

Culto Matutino
Leitura Bíblica: Gn 27.09-26
Oração de Adoração
Hino: 52 (Glória e Coroação)
Cânticos
Dízimos e ofertas
Leitura Bíblica: Mt 26.14.25
Hino: 62 (Hino de Gratidão)
Oração de Gratidão
Mensagem
Oração Final
Saudações

Culto Vespertino
Leitura Bíblica: Gn 27.27-46
Oração de Adoração
Hino: 108 (Aflição e Paz)
Leitura Bíblica: Sl 18-1/24
Oração e Confissão
Hino: 71 (Perdão)
Cânticos
Dízimos e ofertas
Leitura Bíblica: Mt 26.26-35
Hino: 172 (Chuvas de Bênçãos)
Oração de Gratidão
Mensagem
Oração Final
Saudações

ANIVERSARIANTES DA SEMANA

VISITANTE AMIGO – Você é mais que bem-vindo! Esperamos que
se sinta bem em nosso meio, porém o mais importante é que tenha sido
transformado e edificado pela Palavra de Deus. A família Memorial se alegra
muito com sua presença!

CONFISSÃO DE FÉ
Pergunta 69. Que é comunhão em graça, que os membros da Igreja
invisível têm com Cristo?
Resposta: Comunhão em graça, que os membros da Igreja invisível têm
com Cristo, é a participação da virtude de sua mediação, em justificação,
adoção, santificação e tudo o que nesta vida manifesta a sua união com
ele.
Referencia Bíblica: Rm 8.30, Ef 1.5 I Co 1.30

HORÁRIOS:

Cultos Dominicais: 10:50h e 18h
Escola Dominical: 09:30h
Reuniões de Doutrina: 4ª feira -19:30h

Tema do Ano: Pregando a Palavra
ANO XXI
XXI

DATA: 16/
16/10/
10/2011
2011

BOLETIM Nº. 41

Acerte o Passo Com Deus
Martyn Lloyd-Jones
Antes que se possam resolver os problemas da vida
e dos homens, precisamos, primeiramente, discernir a
verdadeira natureza do problema. Devemos estar
preparados para pensar com honestidade, fazendo exame
e análise completos, o que nos sondará no mais profundo,
perscrutando tanto os nossos motivos como as nossas
ações.
Onde se pode encontrar tal tipo de exame e de
análise? Somente na Bíblia. . . Segundo o Livro, os
problemas do homem resultam do fato que ele pecou e se
rebelou contra Deus. Foi criado num estado de felicidade
que dependia de seu relacionamento com Deus e de sua
obediência às leis de Deus e à vontade de Deus.
No entanto, o homem rebelou-se contra a vontade
de Deus, e, portanto, transgrediu contra a lei de sua
própria natureza. . . a felicidade depende da saúde. Em
nenhum lugar se vê melhor essa sucessão de fatos do que
no campo espiritual e moral. O homem tornou-se doentio.
Uma doença chamada pecado arruinou-lhe o ser. O
homem recusa-se a reconhecer sua corrupção e recorre a

vários expedientes. . . na tentativa de achar felicidade e
paz. Invariavelmente falha, porém, porquanto a
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dificuldade não reside apenas no seu interior e em
seu meio ambiente, mas também em seus
relacionamentos com Deus.
O homem luta contra o único Ser que pode
dar-lhe o que ele precisa e deseja. Deus já
declarou: «Para os perversos, diz o meu Deus, não
há paz» (Isaías 57.21). Portanto, ao lutar contra
Deus, em sua resistência e desobediência a Ele, o
homem rouba de si mesmo o próprio prêmio que
anela receber. E, sem importar o que venha a
fazer, nunca conhecerá a saúde e a felicidade
enquanto não for restabelecida a sua relação de
obediência a Deus.
Poderá multiplicar suas posses e riquezas,
poderá aperfeiçoar suas facilidades educacionais,
poderá ganhar todo um mundo de riquezas e
conhecimento; entretanto, nada disso lhe será de
proveito, enquanto não for corrigido o seu
relacionamento com Deus.
Truth Unchanged, Unchanging, p. 49-50.
Traduzido By josemarbessa.com
Retirado do blog: http://www.martynlloyd-jones.com/2011/08/acerte-o-passocom-deus-martyn-lloyd.html

♥

CESTA DO AMOR: Lembramos aos amados irmãos que tragam suas
doações em gêneros alimentícios não perecíveis (arroz, feijão, açúcar, café,
biscoito, etc.), para que a Junta Diaconal prepare as cestas.

♫

ESCOLA DE MÚSICA MEMORIAL: Na última sexta-feira, dia 14/10,
tivemos uma audição, com apresentação dos alunos da nossa escola de música
que desenvolveram suas habilidades musicais.

 TRABALHO ESPECIAL: Dia 29 de outubro de 2011, sábado 14h, teremos
uma Palestra sobre Depressão aqui na Igreja. Os irmãos devem trazer
visitantes e divulgar a palestra, especialmente, aos moradores da Barra,
para que venham ouvir e participar do trabalho.

 REUNIÃO DE ORAÇÃO DA SAF: Convidamos todos os irmãos da Igreja,
que puderem, a participar da reunião de oração na casa de D.Venina, rua
Florianópolis nº.58 Edf. Barra Ville Apt. 901 Barra. Toda terça-feira, às
16h, promovida pela SAF. Essa reunião de oração já fez mais de um ano de
existência, para a glória de Deus!

 ORAÇÃO PELOS ENFERMOS: Hérmeso, Paula, Suzana (irmã de Márcia),
Adenias, Pb José Ribeiro, D.Zélia, César Rui, Cremilda e Igor, Maria
Aparecida, Tânia Fontes (filha), João Fontes (sobrinho) e demais irmãos de
Adnólia, Paulo Vitor, Wagner Gilberto Cajazeiras, Yêda Cajazeiras, Marco
Antonio, D. Alzerina, D.Marinalva, e Wellington Pereira “Cura-me, Senhor,

e serei curado, salva-me, e serei salvo; porque tu és o meu louvor”
(Jr 17.14)
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