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Juntos na comunhão e na missão
“Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em
comum…” (Atos 2.44)
O pecado é a história da divisão, a redenção é a história
da união. O pecado fratura as relações entre os seres humanos,
o Evangelho restaura os relacionamentos. O pecado divide
famílias e comunidades, o Evangelho aproxima e reconcilia
famílias e comunidades. O pecado produz competição, o
Evangelho produz cooperação. Em um mundo dividido e no qual
as pessoas não conseguem mais ficar juntas, a Igreja tem um
chamado muito especial, o chamado para que vivamos juntos,
para que permaneçamos juntos, para que sirvamos juntos.
O que nos torna Igreja e faz com que estejamos juntos é
o Evangelho de Jesus Cristo. No relato do livro de Atos dos
Apóstolos sobre a Igreja Primitiva, fica claro que estavam juntos
aqueles que haviam se arrependido de seus pecados, haviam
sido batizados em nome de Jesus, haviam recebido o Espírito
Santo. Estamos juntos porque partilhamos a mesma fé em Jesus
Cristo e pela boas-novas a nosso respeito. Que boas notícias são
essas? Que os nossos pecados são perdoados em Jesus Cristo.
A vida em comunidade é essencial para o nosso
testemunho cristão. Escolas de pensamento ético, inclusive
aquelas que assumem um ponto de vista ateísta, podem e têm
produzido alguns indivíduos de moral elevada e de
comportamento ético irrepreensível. Mas tais escolas não
produzem vida em comunidade como produz o Evangelho. Viver a
dimensão comunitária da fé é uma parte fundamental do
testemunho cristão.
Para que estamos juntos? Que faremos juntos? Que
serviços prestaremos juntos? Responder tais perguntas é
fundamental para se evitar uma visão espiritualizante, que fala em
conversão, mas não fala em serviço ao próximo; assim como uma
visão comunitarista, que fala da comunhão entre os irmãos, mas
não proclama a necessidade de alimentar os famintos, de auxiliar
os necessitados.
A Igreja não é um grupo de autoaperfeiçoamento moral
ou de entretenimento religioso. A Igreja é uma comunidade que
serve aos outros para glória e louvor de Deus. Enquanto Igreja,
trabalhamos para que aqueles que tomam uma decisão por Cristo
estabeleçam conexões com seus irmãos, recebam formação
sólida na Palavra de Deus e sirvam na missão ao lado de outros
cristãos. Só assim estaremos juntos para proclamar o amor de
Deus com palavras e atitudes, como no livro de Atos: “Todos os
que creram estavam juntos…”.
Neste “Dia da Grande Comunhão”, quero convidar você
para que se junte a nós! Se você já é membro desta Igreja, quero
motivá-lo(a) a trilhar conosco o caminho de transformação:
Decisão, Conexão, Formação e Missão.
Rev. Valdinei A. Ferreira
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Responsáveis

A igreja como esposa3

Direção: Sem. Caio
Pregador: Rev. Erivan
Direção: Conselho
Pregador: Rev. Erivan
Direção: Diac. Lucas
Pregador: Rev. Erivan
Não haverá culto!
Direção: Presb. Delcy Jr
Pregador: Rev. Erivan
Direção: Diac. Rejane
Pregador: Presb. Maurício
Direção: Ruth
Pregador: Rev. Erivan
Direção: Presb. Paulo
Pregador: Rev. Erivan

“E vi a Cidade Santa, a nova Jerusalém, que descia do
céu. Ela vinha de Deus, enfeitada e preparada, vestida como
uma noiva que vai se encontrar com o noivo. (...) Um dos sete
anjos que tinham as sete taças cheias das últimas sete
pragas veio e me disse: - Venha, e eu lhe mostrarei a Noiva, a
Esposa do Cordeiro.” Apocalipse 21.2 e 9

ANIVERSARIANTES DO MÊS

Francisco das Chagas Alves dos Santos
Neuza Helena da Silva Santos
Alessandra Alessandroff Netto
Ruth Léa Godoy da Silva
Frederick Wanderson Varella
Mariângela Ferreira Mendes Silva
Josias de Medeiros Câmara Junior

03
04
04
15
15
21
23

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

PRESBÍTEROS/A

Delcy Gonçalves Júnior
Maurício Devojno Bruder
Paulo Roberto Pontes de Souza
Valmundo Monteiro Costa
Eliezer Lopes Jerônimo (Emérito)

EVANGELISTAS
Presb. Odair Martins
Ione Rodrigues Martins

SEMINARISTA

Caio Ferreira Mendes Silva

DIÁCONO/ISAS

Caio Ferreira Mendes Silva
Ester Alexandre Carvalho da Silva
Francisco das Chagas Alves dos Santos

Josias de Medeiros Câmara
Lucas Gabriel de Matos
Patrícia Ribeiro da Silva Lima
Maria José Silva Costa
Moacir Pereira de Paula
Rejane Aurora Godoy Silva
Nicéa dos Santos Martins (Emérita)

Quando pensamos no relacionamento de Deus e sua igreja
como um noivado, precisamos pensar no tratamento e
comportamento dessa noiva frente ao seu noivo.
Das muitas características comportamentais esperadas da noiva,
uma merece exagerado destaque: a fidelidade!
Essa fidelidade deve ser vista de dois ângulos: Da noiva para
com o seu noivo e da noiva com ela mesma, haja vista que essa
noiva é constituída de um grupo de pessoas comuns formando a
unidade (Comunidade).
Quando pensamos na nossa relação com Deus, observamos na
bíblia inúmeras citações que falam do zelo de Deus, citando o
antropomorfismo do ciúme para descrevê-lo. A adoração exclusiva é
o tempo inteiro exigido dos fiéis. A exclusividade é uma marca da fé e
da vivência religiosa com o Deus nas Escrituras.
“Escolhei hoje a quem servis”, “não se pode servi a dois
senhores”, “Eu sou o Senhor teu Deus ... não se curvarás diante de
imagens e esculturas” são inúmeras passagens que relatam a
exigência inegociável de fidelidade a Deus.
Entretanto, percebemos que também se faz absolutamente
necessário que essa noiva, chamada igreja, seja fiel com ela mesma,
pois ela precisa estar ataviada e sem manchas. Mas como isso é
possível? Ora, se somos um povo, precisamos ser fiéis a nós
mesmos e à nossa comunidade.
Com relação à assistência, assim como um casal precisa se
encontrar diariamente em casa, na sua intimidade, nós precisamos
nos encontrar uns com os outros. Quando isso não ocorre, a janela
do desamor e a consequente traição se tornam algo com muita
probabilidade. É o clássico episódio da secretária que “encanta” os
maridos que “trabalham demais” e não tem tempo para suas esposas.
Mas também a fidelidade precisa ser vivenciada através da
contribuição. Sim, sustentar a comunidade familiar é responsabilidade
de todos os envolvidos. E esse sustendo se dá na provisão
financeira, quando não medimos esforços para suster todo o
necessário para a “casa”, sem esconder ou encolher a nossa mão e
os nossos recursos uns dos outros.
Que Deus nos encontre como sua noiva fiel, fiel a Ele e fiel ao
Corpo dEle, sua Igreja.

Rev. Erivan Júnior

LITURGIA - 13/08/17 - Culto Matinal
Culto de Adoração
- Prelúdio
1 – Adoração
Leitura do Salmo 127
Oração de Invocação
Hino CTP
2 – Confissão
Confissão
Declaração de perdão
3 – Louvor
Leitura do AT em Genesis 22.1-14
Cântico
Leitura Responsiva do NT em Lucas 1.6-20,57-66
5. Quando Herodes era o rei da terra de Israel, havia um
sacerdote chamado Zacarias, que era do grupo dos
sacerdotes de Abias. A esposa dele se chamava Isabel e
também era de uma família de sacerdotes.
6. Esse casal vivia a vida que para Deus é correta,
obedecendo fielmente a todas as leis e mandamentos do
Senhor.
7. Mas não tinham filhos porque Isabel não podia ter filhos e
porque os dois já eram muito velhos.
8. Certo dia no Templo de Jerusalém, Zacarias estava
fazendo o seu trabalho de sacerdote, pois era a sua vez de
fazer aquele trabalho diário.
9. Conforme o costume dos sacerdotes, ele havia sido
escolhido por sorteio para queimar o incenso no altar e por
isso entrou no Templo do Senhor.
10. Durante o tempo em que o incenso queimava, o povo
lá fora fazia orações.
11. Então um anjo do Senhor apareceu em frente de Zacarias,
de pé, do lado direito do altar.
12. Quando Zacarias o viu, ficou com medo e não sabia o
que fazer.
13. Mas o anjo lhe disse: - Não tenha medo, Zacarias, pois
Deus ouviu a sua oração! A sua esposa vai ter um filho, e você
porá nele o nome de João.
14. O nascimento dele vai trazer alegria e felicidade para
você e para muita gente,
15. pois para o Senhor Deus ele será um grande homem. Ele
não deverá beber vinho nem cerveja. Ele será cheio do
Espírito Santo desde o nascimento
16. e levará muitos israelitas ao Senhor, o Deus de Israel.
17. Ele será mandado por Deus como mensageiro e será forte
e poderoso como o profeta Elias. Ele fará com que pais e
filhos façam as pazes e que os desobedientes voltem a andar
no caminho direito. E conseguirá preparar o povo de Israel
para a vinda do Senhor.

18. Então Zacarias perguntou ao anjo: - Como é que eu
vou saber que isso é verdade? Estou muito velho, e a
minha mulher também.
19. O anjo respondeu: - Eu sou Gabriel, servo de Deus, e ele
me mandou falar com você para lhe dar essa boa notícia.
20. Você não está acreditando no que eu disse, mas isso
acontecerá no tempo certo. E, porque você não acreditou,
você ficará mudo e não poderá falar até o dia em que o
seu filho nascer.
57. Chegou o tempo de Isabel ter a criança, e ela deu à luz um
menino.
28. Os vizinhos e parentes ouviram falar da grande
bondade do Senhor para com Isabel, e todos ficaram
alegres com ela.
29. Quando o menino estava com oito dias, vieram circuncidálo e queriam lhe dar o nome do pai, isto é, Zacarias.
60. Mas a sua mãe disse: - Não. O nome dele vai ser João.
61. Então disseram: - Mas você não tem nenhum parente com
esse nome!
62. Aí fizeram sinais ao pai, perguntando que nome ele
queria pôr no menino.
63. Zacarias pediu uma tabuinha de escrever e escreveu: "O
nome dele é João." E todos ficaram muito admirados.
64. Nesse momento Zacarias pôde falar novamente e
começou a louvar a Deus.
65. Os vizinhos ficaram com muito medo, e as notícias dessas
coisas se espalharam por toda a região montanhosa da
Judéia.
66. Todos os que ouviam essas coisas e pensavam nelas
perguntavam: - O que será que esse menino vai ser? Pois,
de fato, o poder do Senhor estava com ele.
67. Zacarias, o pai de João, cheio do Espírito Santo, começou
a profetizar. Ele disse:
68. - Louvemos o Senhor, o Deus de Israel, pois ele veio
ajudar o seu povo e lhe dar a liberdade.
- . Hino / Ofertório
Litania de Consagração
Pastor: Pela instrução que a Palavra de Deus nos dá acerca
da família,
Todos: Louvemos ao SENHOR!
Pastor: “Ouve, Israel, o Senhor, nosso Deus é o único Senhor.
Amarás, pois, o Senhor, teu Deus de todo o teu coração, de
toda a tua alma e de toda a tua força. Estas palavras que,
hoje, te ordeno estarão no teu coração; tu as inculcarás a teus
filhos, e delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo
caminho, e ao deitar-te, e ao levantar-te. Também as atarás
como sinal na tua mão, e te serão por frontal entre os olhos. E
as escreverás nos umbrais de tua casa e nas tuas portas”.
Pais e Mães: Senhor, a ti consagramos nossos filhos e filhas e
pedimos-te a graça de estarmos sempre prontos/as e
atentos/as para ensinar-lhes a Tua palavra.

Pastor: “Ensina a criança no caminho em que deve andar e,
ainda quando for velho/a, não se
desviará dele.”
Crianças: “Ensina-nos, Senhor, o caminho dos teus ensinos.”
Pastor: Há um mandamento com promessa. Qual é?
Crianças: “Honra teu pai e tua mãe, para que se prolonguem
os teus dias na terra que o Senhor, teu
Deus, te dá.”
Pastor: Disse Jesus: “Deixai vir a mim os pequeninos, não os
embaraceis, porque dos tais é o reino de Deus.”
Todos: Quem não receber o reino de Deus como uma criança
de maneira nenhuma entrará nele”.
Pastor: “De que maneira poderá o jovem guardar puro o seu
caminho?”
Jovens: “Observando-o segundo a tua palavra. Guardo no
coração as tuas palavras, para não pecar contra ti.”
Pastor: “Lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade.”
Jovens: Como saberemos o caminho?
Mães: Fazei tudo o que Jesus vos disser.
Pais: Temos da parte de Jesus, este grande mandamento:
Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e amarás o
teu próximo como a ti mesmo.
Todos: Querido Pai, faze de nós, aqui reunidos em família,
cada dia mais firmes na fé em Cristo e que, unidos pelos laços
do amor, possamos dizer como Josué: “Eu e a minha casa
serviremos ao Senhor”. Amém
Cânticos de Louvor
Proclamação da Palavra
Homenagens aos Pais
5 – Envio
-

Oração / Envio / Bênção Apostólica
Poslúdio

AVISOS
Culto hoje – Em virtude das comemorações do dia
dos pais, hoje não teremos o Culto das 19h.
Congregação de Itaboraí – Retomamos a Obra na
Congregação de Itaboraí e em outubro, com a graça
de Deus, inauguraremos o novo templo. Oremos por
isso.

