 Para Refletir

Não sabemos o que é igreja
Igreja não é templo, não é sinagoga, não é mesquita. Não é o
santuário onde os fiéis se reúnem para cultuar a Deus. Igreja é gente,
e não lugar. É a assembléia de pecadores perdoados; de incrédulos
que se tornam crentes; de pessoas espiritualmente mortas que são
espiritualmente ressuscitadas; de apáticos que passam a ter sede do
Deus vivo; de soberbos que se fazem humildes; de desgarrados que
voltam ao aprisco.
Igreja é mistura de raças diferentes, distâncias diferentes, línguas
diferentes, cores diferentes, nacionalidades diferentes, culturas
diferentes, níveis diferentes, temperamentos diferentes. A única coisa
não diferente na Igreja é a fé em Jesus Cristo.
A Igreja não é igreja ocidental nem igreja oriental. Não é Igreja
Católica Romana nem igreja protestante. Não é igreja tradicional nem
igreja pentecostal. Não é igreja liberal nem igreja conservadora. Não é
igreja fundamentalista nem igreja evangelical. A Igreja não é Igreja
Adventista, Igreja Anglicana, Igreja Assembléia de Deus, Igreja
Batista, Igreja Congregacional, Igreja Deus é Amor, Igreja Episcopal,
Igreja Holiness, Igreja Luterana, Igreja Maranata, Igreja Menonita,
Igreja Metodista, Igreja Morávia, Igreja Nazarena, Igreja Presbiteriana,
Igreja Quadrangular, Igreja Reformada, Igreja Renascer em Cristo
nem igrejas sem nome.
A Igreja é católica (universal), mas não é romana. É universal
(católica) mas não é a Universal do Reino de Deus. É de Jesus Cristo,
mas não dos Santos dos Últimos Dias. Porque é universal, não é
igreja armênia, igreja búlgara, igreja copta, igreja etíope, igreja grega,
igreja russa nem igreja sérvia. Porque é de Jesus Cristo, não é de
Simão Pedro, não é de Miguel Cerulário, não é de Martinho Lutero,
não é de Simão Kimbangu, não é de Sun Myung Moon, não é de João
Paulo II.
Em todo o mundo e em toda a história, a única pessoa que pode
chamar de minha a Igreja é o Senhor Jesus Cristo. Ele declarou a
Cefas: “Tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja” (Mt
16.18).
Não há nada mais inescrutável e fantástico do que a Igreja de
Jesus Cristo. Ela é o mais antigo, o mais universal, o mais
antidiscriminatório, o mais inexpugnável e o mais misterioso de todos
os agrupamentos. Dela fazem parte os que ainda vivem (igreja
militante) e os que já se foram (igreja triunfante). Seus membros estão
entrelaçados, mesmo que, por enquanto, não se conheçam
plenamente. Todos igualmente são “concidadãos dos santos” (Ef
2.19), “co-herdeiros com Cristo” (Ef 3.6; Rm 8.17) e “co-participantes
das promessas” (Ef 3.6). Eles são nada menos e nada mais do que a
Família de Deus (Ef 2.19; 3.15). Ali, ninguém é corpo estranho,
ninguém é estrangeiro, ninguém é de fora. É por isso que, na
consumação do século, “eles serão povos de Deus e Deus mesmo
estará com eles” (Ap 21.3).
A Igreja de Jesus, também chamada Igreja de Deus (1 Co 1.2;
10.22; 11.22; 15.9; 1 Tm 3.5 e 15), Rebanho de Deus (1 Pe 5.2),
Corpo de Cristo (1 Co 12.27) e Noiva de Cristo (Ap 21.2), tem como
Esposo (Ap 21.9), Cabeça (Cl 1.18) e Pastor (Hb 13.20) o próprio
Jesus.
A tradicional diferença entre igreja visível e igreja invisível não
significa a existência de duas igrejas. A Igreja é uma só (Ef 4.4). A
igreja invisível é aquela que reúne o número total de redimidos,
incluindo os mortos, os vivos e os que ainda hão de nascer e se

converter. Eventualmente pode incluir pecadores arrependidos que
nunca freqüentaram um templo cristão nem foram batizados. Somente
Deus sabe quantos e quais são: “O Senhor conhece os que lhe
pertencem” (2 Tm 2.19). A igreja visível é aquela que reúne não só os
redimidos, mas também os não redimidos, muito embora passem pelo
batismo cristão, se declarem cristãos e possam galgar posições de
liderança. É a igreja composta de trigo e joio, de verdadeiros crentes e
de pseudocrentes. Dentro da igreja visível está a igreja invisível, mas
dentro da igreja invisível nunca está toda a igreja visível. A Igreja de
Jesus é uma só, porém é conhecida imperfeitamente na terra e
perfeitamente no céu.
Extraído: www.ultimato.com.br

Escala do Serviço Diaconal
Domingo
Porta manhã
Porta Noite
Ceia Manhã
Ceia Noite
Terças
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Nicéa
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Rejane
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Mª José
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Francisco

Mª José

Francisco

Moacir

25 Rejane

Francisco

Mª José
Ester
04 Rejane

11 Francisco

18 Jurita
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Responsáveis pela Liturgia e direção dos Cultos
Dias do mês

2º Domingo - Manhã

09/07

2º Domingo - Noite

09/07

3º Domingo - Manhã

16/07

3º Domingo - Noite

16/07

4º Domingo - Manhã

23/07

4º Domingo - Noite

23/07

5º Domingo - Manhã

30/07

5º Domingo - Noite

30/07

Responsáveis

Direção: Lucas
Pregador: Sem. Caio
Direção: Ruth
Pregador: Delcy Júnior
Direção: Presb. Paulo
Pregador: Rev. Erivan
Direção: Presb. Maurício
Pregador: Rev. Fernando
Direção: Josias Jr.
Pregador: Rev. Erivan
Direção: Diac. Patrícia
Pregador: Rev. Erivan
Direção: Rev. Erivan
Pregador: Sem. Deivid
Direção: Presb. Valmundo
Pregador: Rev. Erivan

ANIVERSARIANTES DO MÊS
Danúbia da Silva Costa
Aline Carvalho Medeiros
Valmundo Monteiro Costa
Marli de Souza Nunes Câmara
Patrícia Ribeiro da Silva
Elisa Ribeiro Bruder

0202
0505
0707
0707
1818
26

CORPO DE OFICIAIS DA IGREJA
PASTOR
Rev. Erivan Júnior (Titular Eleito) – Tim: 98602-9055 Res.:3988-9040

PRESBÍTEROS/A

Maurício Devojno Bruder
Paulo Roberto Pontes de Souza
Sueli Sousa Nunes de Paulo
Valmundo Monteiro Costa
Eliezer Lopes Jerônimo (Emérito)

EVANGELISTAS
Presb. Odair Martins
Ione Rodrigues Martins

SEMINARISTA

Caio Ferreira Mendes Silva

DIÁCONO/ISAS

Ester Alexandre Carvalho da Silva
Francisco das Chagas Alves dos Santos

Juraci da Costa Rodrigues Campos
Patrícia Ribeiro da Silva Lima
Maria José Silva Costa
Moacir Pereira de Paula
Rejane Aurora Godoy Silva
Nicéa dos Santos Martins (Emérita)

1ª IGREJA PRESBITERIANA
INDEPENDENTE DO
RIO DE JANEIRO
Pastor: Rev. Erivan Júnior
R. Ibituruna, 126 - Maracanã - Rio de Janeiro/RJ Fone: 22343831
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Barrados na Igreja
Mahatma Gandhi, maior líder indiano até hoje, lutou pela
independência do seu país, mas sem fazer guerra aos
ingleses. Em 15 de agosto de 1947, a Índia se tornou livre.
Nenhuma
gota
de
sangue
foi
derramada.
Gandhi leu os evangelhos e, admirador do Sermão da
Montanha, pensou: “O cristianismo parece ter a solução para
o problema das castas na Índia”. Então resolveu visitar uma
igreja na África do Sul, onde estava morando. À porta da
igreja, porém, os recepcionistas lhe disseram: “Esta é uma
igreja de brancos, para brancos. Procure uma de sua própria
raça!”. Decepcionado, Gandhi deu as costas e nunca mais se
interessou pelo evangelho.
Mudemos de cenário: Indianápolis (EUA). Por volta de
1960, uma igreja batista nessa cidade ficava perto de uma
base militar, que recebia gente de todo o país. Um dia, alguns
soldados negros ali recém-chegados, decidiram visitar a
igreja, sem perceber que era uma igreja só de gente branca.
Branquelos diáconos vieram à porta e, com educação – não
houve brutalidade – “aconselharam” os negros a procurarem
uma igreja de negros. Calmamente, os negros foram para
outra igreja.
Mais tarde, muitas famílias de negros se mudaram para o
bairro dessa igreja. E sempre que isso acontecia, os brancos
vendiam suas casas por qualquer preço e se mudavam às
pressas: não queriam que seus filhos brincassem os filhos dos
negros. Com a chegada das famílias negras, a igreja,
esquecendo-se da mensagem que pregava, também vendeu
seu templo e foi embora. Os negros compraram o templo, e a
igreja deles não parou mais de crescer. Os brancos foram
para um bairro onde só havia brancos. Visitei essa igreja de
brancos em anos recentes, e tive a impressão de que estava
diminuindo em número ano após ano. Acho que sei por quê.
Jesus ama todas as pessoas, independentemente da cor da
pele, do sexo, da idade ou da condição social. Bastava ser
uma pessoa para receber o respeito de Jesus.

Pr. João Fonseca

LITURGIA - 09/07/17 - Culto Matinal
- Prelúdio
1 – Adoração
- Leitura do Salmo 29
- Oração de Invocação
- Hino - CTP
2 – Confissão
- Confissão/ Declaração de perdão
3 – Louvor
- Cânticos de Louvor
- Leitura Responsiva NT em Cantares 2.8-13
8. Escutem! É o meu amado! Vejam! Aí vem ele,
saltando pelos montes, pulando sobre as colinas.
9. O meu amado é como uma gazela, como um
cervo novo. Vejam! Lá está ele atrás do nosso
muro, observando pelas janelas, espiando
pelas grades.
10. O meu amado falou e me disse: Levante-se,
minha querida, minha bela, e venha comigo.
11. Veja! O inverno passou; acabaram-se as
chuvas e já se foram.
12. Aparecem flores na terra, e chegou o tempo
de cantar; já se ouve em nossa terra o arrulhar
dos pombos.
13. A figueira produz os primeiros frutos; as
vinhas florescem e espalham sua fragrância.
Levante-se, venha, minha querida; minha bela,
venha comigo.
- Ofertório Leitura de Provérbios 3:9-10: “Honre o
Senhorcom todos os seus recursos e com os
primeiros frutos de todas as suas plantações; os
seus celeiros ficarão plenamente cheios, e os
seus barris transbordarão de vinho. "

- Proclamação da Palavra
5 – Envio

-

Oração / Envio / Bênção Apostólica
Poslúdio
Escola Dominical

LITURGIA - 09/07/17 - Culto Vespertino
– Canção Introdutória
Adoração
- Oração
- Cânticos de Louvor
- Leitura do Salmo 46
Edificação
- Leitura do AT em Deuteronômio 14.22-29
- Entrega dos Dízimos e ofertas
- Leitura Alternada NT em Mateus 11.16-30
16. A que posso comparar esta geração? São como
crianças que ficam sentadas nas praças e gritam
umas às outras:
17. “Nós lhes tocamos flauta, mas vocês não
dançaram; cantamos um lamento, mas vocês não
se entristeceram”.
18. Pois veio João, que jejua e não bebe vinho, e
dizem: “Ele tem demônio”.
19. Veio o Filho do homem comendo e bebendo, e
dizem: “Aí está um comilão e beberrão, amigo de
publicanos e pecadores”. Mas a sabedoria é
comprovada pelas obras que a acompanham.
20. Então Jesus começou a denunciar as cidades em
que havia sido realizada a maioria dos seus milagres,
porque não se arrependeram.
21. Ai de você, Corazim! Ai de você, Betsaida!
Porque se os milagres que foram realizados entre
vocês tivessem sido realizados em Tiro e Sidom,
há muito tempo elas se teriam arrependido,
vestindo roupas de saco e cobrindo-se de cinzas.
22. Mas eu lhes afirmo que no dia do juízo haverá
menor rigor para Tiro e Sidom do que para vocês.
23. E você, Cafarnaum, será elevada até ao céu?
Não, você descerá até o Hades! Se os milagres
que em você foram realizados tivessem sido
realizados em Sodoma, ela teria permanecido até
hoje.
24. Mas eu lhe afirmo que no dia do juízo haverá
menor rigor para Sodoma do que para você.
25. Naquela ocasião Jesus disse: Eu te louvo, Pai,
Senhor dos céus e da terra, porque escondeste
estas coisas dos sábios e cultos, e as revelaste
aos pequeninos.
26. Sim, Pai, pois assim foi do teu agrado.

27. Todas as coisas me foram entregues por meu
Pai. Ninguém conhece o Filho a não ser o Pai, e
ninguém conhece o Pai a não ser o Filho e
aqueles a quem o Filho o quiser revelar.
28. Venham a mim, todos os que estão cansados e
sobrecarregados, e eu lhes darei descanso.
29. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam
de mim, pois sou manso e humilde de coração, e
vocês encontrarão descanso para as suas almas.
30. Pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve.
-

Testemunhos / Oração de Intercessão
Proclamação da Palavra

Missão
- Oração
Envio
- Bênção Apostólica

AVISO
-

-

Assembleia Extraordinária – O Conselho da igreja
convoca a Assembleia
para se reunir
0,
extraordinariamente no dia 16 de Julho de 2017. A reunião
terá como pauta a Eleição de 02 Presbíteros para compor o
Conselho, r Eleição de 03 diáconos para compor o MASD
e além realizar reforma estatutária. Hoje é o ultimo dia para
indicações.
Conta Bancária – Dízimos e ofertas poderão ser
depositados na nossa conta corrente do Bradesco.
Bradesco – Agência 1125-8 – CC: 74228-7
CNPJ: 31660434/0001-41
Assembleia Geral da IPIB – Hoje está encerrando a
Assembléia Geral da IPIB em Sorocaba/SP, nosso pastor
está participando mas no culto da noite ele estará conosco.

