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Um novo templo, para um novo tempo!
“(...) Tenham coragem, todo o povo da terra, diz o Senhor, e
trabalhai; porque eu sou convosco, diz o Senhor dos exércitos, A
glória desta última casa será maior do que a da primeira, diz o
Senhor dos exércitos; e neste lugar darei a paz, diz o Senhor dos
exércitos.” Ageu 2.4b e 9
Hoje é um dia pra ficar na memória! No dia 26 de Agosto de
2000 foi inaugurado o primeiro salão de cultos da Congregação de
Itaboraí. Aquilo que era para ser algo provisório demorou 17 anos,
muitas crises e dificuldades vieram, tanto sobre a igreja mãe como
sobre a congregação filha, mas uma coisa nunca esmoreceu no
coração: o desejo de ter uma igreja plantada nesse lugar.
Em 2007 e 2008 muitas inquietações quanto ao futuro da
congregação, devido a traumática divisão na sede, em 2015 o terrível
choque da também traumática divisão, agora na congregação.
Entretanto, a palavra de Deus a Ageu nos impulsionou a chegarmos até
aqui. Coragem e muito trabalho não faltaram ao pastor, ao conselho e
nem aos missionários que Deus havia enviado para a nossa
congregação.
Os últimos anos tem sido de crises financeiras no país, mas
mesmo assim quando olhamos para esse templo, percebemos o
cuidado de Deus com a sua Igreja. Não teve crise, não teve problemas,
nem ação demoníaca que pudessem fazer parar o que Deus já havia
planejado para essa igreja.
Hoje olhamos para trás e percebemos como Deus foi gracioso
conosco. Mas não paramos por aqui, ainda temos muitos desafios.
Agora precisamos alcançar esse bairro e essa cidade com o Evangelho
de Salvação e caminhar em direção a organização desta congregação
em Igreja.
Sabemos que vamos chegar lá, e não queremos esperar mais
17 anos pra isso. Queremos viver um novo tempo. Um novo templo para
um novo tempo. Ebenezer!
Rev. Erivan Magno de Oliveira Fonseca Júnior
Pastor Titular da 1ª IPI do Rio de Janeiro
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Culto de Dedicação do Templo da IPI de Itaboraí
- Boa vindas no pátio do templo/Corte da fita
- Prelúdio/Recepção –Corais juntos
1 – Deus não habita em templos, mas escolhe um lugar para falar com o
seu povo
- Boas Vindas – Presb. Odair
- Oração de Invocação
- Leitura do Salmo 122
- Coral da IPI de Campos Grande – (2 Cânticos)
2 – Na Casa de Deus reconhecemos a nossa humanidade
- Oração de Confissão
- Coral da 1ª IPI do Rio de Janeiro ( Se o meu povo)
- Declaração de Perdão
3 – Na Casa de Deus rendemos louvores
- Saudação do Presidente do Presbitério do Rio de Janeiro
- Oração de Consagração:
Presb. Delcy Jr: Oremos. Deus e pai de nosso Senhor jesus Cristo, nosso pai
que está nos céu,
Povo: a ti dedicamos esta casa.
Presb. Valmundo: Senhor Jesus, Filho de Deus, Salvador do mundo, cabeça
do corpo que é a Igreja,
Povo: a ti dedicamos esta casa.
Presb. Paulinho: Espírito Santo de Deus, Dado para ser nosso Santificador,
Senhor e Doador da vida,
Povo: a ti dedicamos esta casa.
Presb. Maurício: Deus Trúno, Altíssimo e Eterno, edifício nenhum poderia
conter-te, contudo vens ao nosso encontro, quando nos congregamos em teu
nome! Sê presente conosco, reunidos para dedicar-te esta casa à tua glória,
separando-a, de agora em diante, somente para o teu serviço como templo e
santuário.
Povo: Nós consagramos esta casa para a leitura e proclamação da tua
santa Palavra, para celebração dos teus sacramentos, para oferenda de
oração e louvor do teu povo, e para as demais ordenanças da igreja.
Presb. Odair e Ione: Aceita, nós te suplicamos, o Senhor, esta obra voluntária
de nossas mãos, a fim de que todos quantos busquem a tua presença aqui
venham a enxergar a tua luz e viverem no teu amor, que nunca falha.
Povo: Amém
Rev. Erivan: Em nome do pai do Filho e do Espírito Santo, eu declaro esta
casa consagrada para sempre ao culto e serviço ao Deus todo-poderoso, a
quem seja dada toda glória e majestade, domínio, e poder, para sempre e
sempre.
Povo: Amém, Glória a Deus!

-

Louvor – IPI de Itaboraí
Cânticos de Louvor – IPI de Edson Passos
Louvor pela História – Oração de Louvor
Ofertório - Coral da 1ª IPI do Rio de Janeiro – Deus do impossível
Testemunho – Rodrigo Canuto
Coral da IPI de Campo Grande
Batismos e Recepção de novos membros
Coral da IPI de Campo Grande

4 – Em sua Casa, Deus fala com seu povo
- Leitura do AT em Ageu .2.1-9...
- Coral da 1ª IPI do Rio de Janeiro – Castelo Forte
- Leitura Responsiva do NT em Atos 2.43-47
- Leitura e Proclamação da Palavra – Rev. Erivan Júnior
-

Afirmação de fé:

Cremos na Santa Trindade, que é modelo de comunhão, unidade
e amor.
Cremos no Deus Pai, criador dos céus e da terra e de todos os
seres humanos.
Cremos em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor e
Salvador, que traz boas notícias aos pobres, liberdade aos
cativos, vista aos cegos, libertação aos oprimidos e perdão para
os nossos pecados.
Cremos no Espírito Santo derramado sobre filhos e filhas, moços
e velhos, servos e servas.
Cremos na Igreja, família da fé, que abriga, acolhe e promove
uma espiritualidade fundamentada na graça de Deus, que traz
vida em plenitude, segundo as Escrituras Sagradas. Cremos
como nossa missão, a proclamação do Evangelho do Reino de
Deus, para paz, justiça, liberdade e solidariedade, entre todos.
Amém.

5 – A Igreja é enviada ao mundo para ser um povo apaixonante!
- Avisos
- Hino Oficial da IPI do Brasil: Um Pendão Real
- Oração
- Bênção Apostólica
- Amém Africano
- Poslúdio – IPI de Itaboraí
- Agradecimentos e Avisos

