 Para Refletir

Darci, uma lição do que é uma Igreja.
No último dia 31/08 Deus recolheu para si, depois de um
mês internada, a nossa irmã Darci Ferreira da Silva, aos 85
anos de Idade. Mas a vida da Darci nos deixou uma forte lição:
A Igreja é uma família!
A Darci não tinha família de
sangue, de origem indígena, foi trazida
do Amazonas para o Rio de Janeiro
para ser uma serviçal doméstica, mas
depois que a dona da casa morreu ela
foi jogada na rua, já idosa, achegou-se a
1ª IPI que a acolheu e cuidou dela por
muitos anos.

A Darci não sabia ler, não dava dízimos vultuosos, não
tinha "sobrenome", não era eloquente, não tinha título de
eleitor logo também não tinha ideologia política, mas Darci
amava a Deus, gastava longos períodos de oração, falava com
Deus o tempo inteiro, sempre tinha um sorriso no rosto e
lembrava dos "antigos jovens" e de suas meninas (namoradas,
hoje esposas). Darci tinha orgulho de receber visita dos irmãos
-"Minha igreja", como ela fazia questão de dizer a todas as
outras abrigadas. Darci amava a 1ª IPI do Rio de Janeiro.
A igreja amou Darci até o ultimo dia. Eu fui seu curador
mesmo sem tempo para fazer tudo o necessário, o MASD que
ao longo dos anos cuidou da Darci, a visitava, provia tudo que
ela precisava e a levava aos médicos. O Conselho que mesmo
em momentos de crises não deixou de arcar com o que fosse
necessário para manter a Darci no abrigo onde ela morava.
Muitas das amigas da Darci já foram para o Pai, na verdade a
geração da Darci praticamente toda já está com o Pai, mas a
igreja não a esqueceu, honrou seu compromisso de amor e
com amor até o último dia, mesmo quando alguns
simplesmente vivaram as costas para a igreja e seus
compromissos, a igreja continuou sendo a família fiel da Darci.

Escala do Serviço Diaconal
Domingo
Porta manhã
Porta Noite
Ceia Manhã
Ceia Noite
Terças

03/09

10/09

17/09

Maria José
Francisco

Ester
Caio

Rajane
Josias
Rejane

Patrícia
Lucas

12 Francisco

19 Rejane

26 - Lucas

Maria José
05 - Jurita

Pastor: Rev. Erivan Júnior
R. Ibituruna, 126 - Maracanã - Rio de Janeiro/RJ Fone: 22343831

Responsáveis pela Liturgia e direção dos Cultos
Dias do mês

1º Domingo - Manhã

03/09

1º Domingo - Noite

03/09

2º Domingo - Manhã

10/09

2º Domingo - Noite

10/09

3º Domingo - Manhã

17/09

3º Domingo - Noite

17/09

4º Domingo - Manhã

24/09

4º Domingo - Noite

24/09
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Responsáveis
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Direção: Presb. Valmundo
Pregador: Rev. Erivan
Direção: Thamires
Pregador: Rev. Erivan
Direção: Presb. Delcy Jr
Pregador: Rev. Erivan
Direção: Diac. Lucas
Pregador: Rev. Erivan
Direção: Sem. Caio
Pregador: Rev. Roberto Uchôa
Direção: Diac. Rejane
Pregador: Sem. Caio
Direção: Marli
Pregador: Presb. Maurício
Direção: Josias Jr
Pregador: Presb. Paulo

ANIVERSARIANTES DO MÊS
Rejane Aurora Godoy da Silva
Rodrigo Carvalho da Silva
Carla de Melo Ferriche
Moacir Pereira de Paula
Fabiane Borges Lino Campos
Clarisse Gomes Fonseca

09
10
14
14
29
30

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)

Isso me deixa muito feliz, pois mesmo que alguns
abandonem o barco e virem as costas, a igreja continuará a
responder com amor, continuará a ser a família de todos
aqueles que se achegarem a ela.

EVANGELISTAS

Recebam minha admiração e o meu amor, isso me dá
forças para continuar! Amo vocês 1ª IPI do Rio de Janeiro!

Caio Ferreira Mendes Silva

Rev. Erivan Júnior

1ª IGREJA PRESBITERIANA
INDEPENDENTE DO
RIO DE JANEIRO

24/09

Presb. Odair Martins
Ione Rodrigues Martins

SEMINARISTA

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)

“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
Concluindo essa série de reflexões, nada mais apropriado
para falarmos, que não seja dentre todos os deveres do
matrimônio já explanados e aplicados ao nosso relacionamento,
que é a nossa obrigação de sustento recíproco.
Todos nós conhecemos o velho ditado que diz: quem ama
cuida. E isso é muito forte na relação de casamento. Um
casamento onde o esposo não cuida da esposa provendo, não
apenas o necessário para a sobrevivência, mas também o
necessário para a sua autoestima e saúde espiritual e psicológica,
ou ainda que a esposa não cuida de seu marido, mostrando
preocupação e cuidados com o bem estar dele, sua aparência e
sua realização profissional, é um casamento fadado ao fracasso.
Numa relação de casamento, a entrega e a auto realização
precisam sempre serem recíprocos.
Esse mesmo princípio se aplica a igreja no seu
relacionamento com o seu Noivo, mas também se aplica ao nosso
relacionamento como noiva, como membros desse corpo que as
Escrituras chamam de Noiva do Cordeiro.
O dever de sustento é muito mais do que “dar o necessário”,
é prover tudo que a coletividade precisa e ainda fazer o que o
noivo quer. Assim como na nossa casa somos moralmente
obrigados a prover os alimentos e tudo mais necessário para a
subsistência, e além disso, temos que gastar tempo e dedicar
mais da nossa vida a nossa família, o mesmo ocorre na igreja.
A devolução do dízimo é como se estivéssemos dando o
arroz, feijão, pagando a luz e a água. Mas sustentar a igreja é
muito mais do que isso, e envolve muito mais do que dar o
dízimo. E olha que tem gente que até o arroz e feijão questiona e
se nega a disponibilizar.
Sustentar a igreja é dedicar a vida, é colocar, além dos bens,
toda a vida a serviço da coletividade, sonharmos juntos, querer
estar por perto, proporcionar através das nossas ações momentos
de alegria, de regozijo e de crescimento.
Ninguém que ama a sua família quer, por quaisquer motivos,
viver longe dela. Ninguém que ama a Deus e a igreja pode viver
longe Dele e dela! Amemo-nos.
Rev. Erivan Júnior

LITURGIA – 3/9/17 - Culto Matinal
- Prelúdio
1 – Adoração
- Leitura do Salmo 124
- Oração de Invocação
- Hino 165 - CTP
2 – Confissão
- Confissão/ Declaração de perdão
3 – Louvor
- Cânticos de Louvor
- Leitura Responsiva AT em Mateus 16.21-28
21. Daí em diante, Jesus começou a dizer claramente aos
discípulos: - Eu preciso ir para Jerusalém, e ali os líderes
judeus, os chefes dos sacerdotes e os mestres da Lei farão
com que eu sofra muito. Eu serei morto e, no terceiro dia,
serei ressuscitado.
22. Então Pedro o levou para um lado e começou a
repreendê-lo, dizendo: - Que Deus não permita! Isso
nunca vai acontecer com o senhor!
23. Jesus virou-se e disse a Pedro: - Saia da minha frente,
Satanás! Você é como uma pedra no meu caminho para
fazer com que eu tropece, pois está pensando como um ser
humano pensa e não como Deus pensa.
24. E Jesus disse aos discípulos: - Se alguém quer ser
meu seguidor, esqueça os seus próprios interesses,
esteja pronto para morrer como eu vou morrer e me
acompanhe.
25. Pois quem põe os seus próprios interesses em primeiro
lugar nunca terá a vida verdadeira; mas quem esquece a si
mesmo por minha causa terá a vida verdadeira.
26. O que adianta alguém ganhar o mundo inteiro, mas
perder a vida verdadeira? Pois não há nada que poderá
pagar para ter de volta essa vida.
27. Pois o Filho do Homem virá na glória do seu Pai com os
seus anjos e então recompensará cada um de acordo com
o que fez.
28. Eu afirmo a vocês que isto é verdade: estão aqui
algumas pessoas que não morrerão antes de verem o
Filho do Homem vir como Rei.
- Hino 94 - Ofertório
- Proclamação da Palavra
5 – Envio
- Oração / Envio / Bênção Apostólica / Poslúdio
- Escola Dominical

LITURGIA –3/9/17 - Culto Vespertino

- Canção Introdutória
Adoração
- Leitura do Salmo 105.1-15
- Oração
- Cântico de Louvor
Edificação
- Leitura do AT em Êxodo 3.1-15
- Oração pela nossa nação
 Pelos governantes
 Pela segurança
 Pelos mais pobres
- Leitura Alternada NT em Romanos 12.9-21
9. Que o amor de vocês não seja fingido. Odeiem
o mal e sigam o que é bom.
10. Amem uns aos outros com o amor de
irmãos em Cristo e se esforcem para tratar
uns aos outros com respeito.
11. Trabalhem com entusiasmo e não sejam
preguiçosos. Sirvam o Senhor com o coração
cheio de fervor.
12. Que a esperança que vocês têm os
mantenha alegres; agüentem com paciência
os sofrimentos e orem sempre.
13. Repartam com os irmãos necessitados o que
vocês têm e recebam os estrangeiros nas suas
casas.
14. Peçam que Deus abençoe os que
perseguem vocês. Sim, peçam que ele
abençoe e não que amaldiçoe.
15. Alegrem-se com os que se alegram e chorem
com os que choram.
16. Tenham por todos o mesmo cuidado. Não
sejam orgulhosos, mas aceitem serviços
humildes. Que nenhum de vocês fique
pensando que é sábio!
17. Não paguem a ninguém o mal com o mal.
Procurem agir de tal maneira que vocês recebam
a aprovação dos outros.

18. No que depender de vocês, façam todo o
possível para viver em paz com todas as
pessoas.
19. Meus queridos irmãos, nunca se vinguem de
ninguém; pelo contrário, deixem que seja Deus
quem dê o castigo. Pois as Escrituras Sagradas
dizem: "Eu me vingarei, eu acertarei contas com
eles, diz o Senhor."
20. Mas façam como dizem as Escrituras: "Se
o seu inimigo estiver com fome, dê comida a
ele; se estiver com sede, dê água. Porque
assim você o fará queimar de remorso e
vergonha."
21. Não deixem que o mal vença vocês, mas
vençam o mal com o bem.
- Oração de Intercessão
- Cânticos de Louvor
- Entrega dos Dízimos e ofertas
- Proclamação da Palavra
- Ceia do Senhor
Missão

Oração / Envio / Bênção Apostólica
AVISOS
Congregação de Itaboraí – No dia 4 de Novembro
teremos a inauguração do Templo da IPI de Itaboraí,
queremos que todos os membros participem desse
momento histórico.
Encontro de Casais – A Secretaria de Família do
presbitério está organizando um encontro de casais. Que
será realizado no segundo final de semana de dezembro.
Interessados podem procurar a irmã Andréa e o Rev. Luiz.
,

Motivos de Oração:
 Pela nossa Congregação de Itaboraí
 Pela paz na nossa cidade
 Pelo nosso país

