Para Refletir...

VAI TUDO BEM EM CASA?

Em Gênesis 2 a Bíblia conta que
Deus estabeleceu a união entre o homem e a mulher, o
casamento, como parte de sua perfeita criação, de modo
que, mais que a realização de um desejo de um casal, um
casamento deve ser a materialização dos planos de
Deus na vida dos cônjuges. Por que, então, tantos casais
passam por graves problemas de relacionamento e por que
tantos casamentos simplesmente acabam, com uma
separação, uma ruptura, que é vista cada vez mais como
algo natural?
Como sabemos, Adão e Eva voltaram as costas
para Deus, pecando. E desse pecado decorreu a corrupção
de toda a criação, de modo que, desde então, a boa,
agradável e perfeita vontade de Deus na vida de homens e
mulheres, que deveria se materializar no casamento, tem
sido deturpada e corrompida.
Você poderia pensar: “É verdade, mas Jesus, na
cruz, restaurou nosso relacionamento com o Pai. Então,
por que não experimentamos aquilo que Deus criou para
nós, inclusive em nossos casamentos?”. Acontece que não
basta recebermos Jesus como nosso Senhor e Salvador
para que nosso caráter e nossos relacionamentos sejam
transformados, como num passe de mágica. Precisamos
dar passos nesse novo e vivo caminho em que estamos,
inclusive no que se refere ao nosso relacionamento
conjugal.
E porque somos fracos e incapazes de andar
sozinhos, o Senhor Jesus nos dá irmãos, para nos abraçar
e caminhar conosco. É o que acontece em nossa igreja,
nas células, em que temos apoio e carinho de queridos
irmãos, em cursos como Hombridade e Mulher Única, nos
quais nosso caráter pode ser transformado, no Grupo de
Apoio a Casais e nos aconselhamentos pastorais, em que
casamentos são restaurados pela Palavra de Deus, e em
encontros de casais, como o que teremos nos próximos
dias 28 a 30 de setembro, com o tema “Alimentando a
Chama no Casamento”, no qual muitos casais receberão
refrigério e tratamento de Deus em sua vida conjugal…
Vai tudo bem em casa? Pode melhorar! Vamos
buscar, juntos e em Cristo, aquilo que Deus criou e
planejou para nossas famílias?
Um ótimo domingo e uma ótima semana para
você e sua família
Pr. Wagner Lopes
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Você é mais importante!
“O SENHOR Deus é a minha luz e a
minha salvação; de quem terei medo? O
SENHOR me livra de todo perigo; não
ficarei com medo de ninguém. Quando
os maus, os meus inimigos, me atacam e
procuram me matar, são eles que
tropeçam e caem. Ainda que um exército
inteiro me cerque, não terei medo; ainda
que os meus inimigos me ataquem,
continuarei confiando em Deus.” Salmo
27.1-3
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Conheça-nos:

O medo é um sentimento que tem o poder de nos
paralisar. Pelo medo somos impedidos de ir adiante, fazer algo,
seguir caminho, sonhar, dar passos importantes, enfim, o medo
é um grande inibidor da nossa vida. Isso se torna pior ainda
quando permitimos que ele nos domine a ponto de nos
paralisar, transforma-se em pânico, e esse nos paralisa por
completo, perdemos a razoabilidade diante da vida, nos
tornamos escravos dele.
Os medos batem a nossa porta o tempo inteiro, somos
impelidos a não sair, realizar, falar ou agir por causa dos nossos
medos. Numa cidade tão insegura como a nossa, o medo e até
o pânico, dominam muitas pessoas, porque a multidão espera
encontrar segurança exclusivamente na presença do estado
coibindo práticas delituosas e esquecem que se o “Senhor não
nos guardar, em vão trabalham os guardas”. O principio
fundamental para enfrentarmos os nossos medos na cidade é a
fé no Deus a quem servimos.
É essa fé que nos deixa de pé, não dos deixa
desfalecermos em meio às muitas dificuldades. Por isso não
podemos arrefecer nosso coração da crença de que temos um
Deus pessoal, que não apenas cuida de cada um de nós, mas
também se relaciona conosco, a tal ponto de fazer de cada um
de nós a sua morada.
Lembre-se sempre: Deus é a nossa torre segura!
Rev. Erivan Jr

LITURGIA – 23/09/18 - Culto Matinal
1 – Adoração
- Leitura do Salmo 01
- Oração de Invocação
- Hino - CTP
2 – Confissão
- Confissão/ Declaração de perdão
3 – Louvor
- Leitura Bíblica Responsiva em Marcos 9.30-37

30. Jesus e os discípulos saíram daquele lugar e
continuaram atravessando a Galiléia. Jesus não
queria que ninguém soubesse onde ele estava
31. porque estava ensinando os discípulos. Ele
lhes dizia: - O Filho do Homem será entregue
nas mãos dos homens, e eles vão matá-lo; mas
três dias depois ele ressuscitará.
32. Eles não entendiam o que Jesus dizia, mas
tinham medo de perguntar.
33. Jesus e os discípulos chegaram à cidade de
Cafarnaum. Quando já estavam em casa, Jesus
perguntou aos doze discípulos: - O que é que
vocês estavam discutindo no caminho?
34. Mas eles ficaram calados porque no caminho
tinham discutido sobre qual deles era o mais
importante.
35. Jesus sentou-se, chamou os doze e lhes
disse: - Se alguém quer ser o primeiro, deve
ficar em último lugar e servir a todos.
36. Aí segurou uma criança e a pôs no meio deles.
E, abraçando-a, disse aos discípulos:
37. - Aquele que, por ser meu seguidor, receber
uma criança como esta estará também me
recebendo. E quem me receber não recebe
somente a mim, mas também aquele que me
enviou.
- Cânticos de Louvor/ Ofertório
- Proclamação da Palavra
5 – Envio

- Oração / Envio / Bênção Apostólica / Poslúdio

LITURGIA – 23/09/18 - Culto Vespertino

- Canção Introdutória
Adoração
- Leitura de Isaías 12.1-6
- Oração
- Cântico de Louvor
Edificação
- Leitura do AT em Isaías 65.1-7
- Cânticos de Louvor
- Leitura Alternada do NT em Tiago 3.13-4.3
13. Existe entre vocês alguém que seja sábio e
inteligente? Pois então que prove isso pelo seu
bom comportamento e pelas suas ações,
praticadas com humildade e sabedoria.
14. Mas, se no coração de vocês existe inveja,
amargura e egoísmo, então não mintam
contra a verdade, gabando-se de serem
sábios.
15. Essa espécie de sabedoria não vem do céu;
ela é deste mundo, é da nossa natureza humana
e é diabólica.
16. Pois, onde há inveja e egoísmo, há
também confusão e todo tipo de coisas más.
17. A sabedoria que vem do céu é antes de tudo
pura; e é também pacífica, bondosa e amigável.
Ela é cheia de misericórdia, produz uma colheita
de boas ações, não trata os outros pela sua
aparência e é livre de fingimento.
18. Pois a bondade é a colheita produzida
pelas sementes que foram plantadas pelos
que trabalham em favor da paz.
1. De onde vêm as lutas e as brigas entre vocês?
Elas vêm dos maus desejos que estão sempre
lutando dentro de vocês.
2. Vocês querem muitas coisas; mas, como
não podem tê-las, estão prontos até para
matar a fim d e consegui-las. V o c ê s a s
desejam ardentemente; mas, como não
conseguem possuí-las, brigam e lutam. Não

conseguem o que querem porque não pedem
a Deus.
3. E, quando pedem, não recebem porque os
seus motivos são maus. Vocês pedem coisas a
fim de usá-las para os seus próprios prazeres.
- Oração intercessão
- Entrega dos Dízimos e ofertas
- Proclamação da Palavra
Missão

- Oração / Envio / Bênção Apostólica

AVISOS
“Sê tu uma bênção!”
Deus tem abençoado sua vida e hoje Ele te dá o privilégio e
a oportunidade de contribuir para que você seja um
instrumento de bênção na vida de outras pessoas. O seu
dízimo e oferta possibilitam as ações de evangelização,
crescimento espiritual, comunhão e assistência social, seja
aqui na nossa comunidade, seja pelo Brasil. “O que semeia
com fartura, com abundância colherá” (2 Coríntios 9.6).
Lembre-se, que a bíblia ensina que não podemos
administrar aquilo que Deus nos manda consagrar no
templo (Malaquias 3.10). Grandes coisas nossa igreja tem
realizado porque você tem sido instrumento de bênção, sua
generosidade e fidelidade te faz cooperador na Obra de
Deus. “Sê tu uma bênção”!
Formas de Contribuir:
Você pode contribuir com a nossa comunidade de fé de
várias formas:
Depositando no Gazofilácio seu dízimo e/ou ofertas;
Com cheque nominal cruzado á Igreja Presbiteriana
Independente do RJ;
E ainda por depósito ou transferência:
Banco Bradesco – Agencia: 1125 – CC: 74228-7
CNPJ: 31.660.434/0001-41 , também em nome da Igreja

