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!
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Conheça-nos:

“Vejam os passarinhos que voam pelo
céu: eles não semeiam, não colhem, nem
guardam comida em depósitos. No
entanto, o Pai de vocês, que está no céu,
dá de comer a eles. Será que vocês não
valem muito mais do que os
passarinhos?” Mateus 6.26
As pessoas são mais importantes! Parece algo simples
mas é algo que aos poucos as pessoas foram perdendo a noção da
verdade contida nessa frase. Atualmente as pessoas estão com o
foco em coisas, sejam materiais ou imateriais, coisas que vai desde
uma bela casa até um ideal político, filosófico ou mesmo religioso.
Tal atitude, em si, já é um problema mas ainda continua a ser
agravado, pois além da supervalorização das coisas em detrimento
das pessoas, muitos colocam as coisas acima de si mesma.
Chegando, assim, ao que eu chamo aqui de “ápice da intimidade
idólatra, ”.
Quando olhamos para o nosso Mestre e Senhor Jesus,
percebemos que sua vida e ministério foi o oposto de tudo o que
tem sido vivido e celebrado nos nossos dias:
O Senhor rompeu barreiras político/sociais do seu próprio
povo. Havia um grande “apartheid” entre os judeus e os
samaritanos, Jesus ignorou solenemente isso ao se aproximar da
mulher samaritana e principalmente contar a parábola do bom
samaritano.
Jesus deixou em segundo plano também a religião. Por
várias vezes ele deixou claro que as pessoas eram mais
importantes do que os rituais e regras religiosas. Ele alimentou e
curou pessoas aos sábados e não se deixou intimidar pela fúria dos
fariseus e sacerdotes.
Ele sempre preferiu andar com as pessoas humildes, com
os marginalizados, pecadores e corruptos da época, e mesmo
sendo criticado por isso ele não se deixou intimidar, continuou até o
fim.
É tempo de olharmos mais para as pessoas, para nossos
semelhantes, mas claro que isso precisa se iniciar em nós mesmo.
Precisamos aprender a amar a nós mesmos para a partir daí
amamos os outros da mesma forma.
Rev. Erivan Jr

LITURGIA – 30/09/18 - Culto Matinal
1 – Adoração
- Leitura do Salmo 124
- Oração de Invocação
- Hino - CTP
2 – Confissão
- Confissão/ Declaração de perdão
3 – Louvor
- Leitura Bíblica Responsiva em Tiago 5.13-20
13. Se algum de vocês está sofrendo, ore. Se
alguém está contente, cante hinos de
agradecimento.
14. Se algum de vocês estiver doente, que
chame os presbíteros da igreja, para que façam
oração e ponham azeite na cabeça dessa
pessoa em nome do Senhor.
15. Essa oração, feita com fé, salvará a pessoa
doente. O Senhor lhe dará saúde e perdoará os
pecados que tiver cometido.
16. Portanto, confessem os seus pecados uns
aos outros e façam oração uns pelos outros,
para que vocês sejam curados. A oração de
uma pessoa obediente a Deus tem muito poder.
17. O profeta Elias era um ser humano como nós.
Ele orou com fervor para que não chovesse, e
durante três anos e meio não choveu sobre a terra.
18. Depois orou outra vez, e então choveu, e a
terra deu a sua colheita.
19. Meus irmãos, se algum de vocês se desviar da
verdade, e outro o fizer voltar para o bom caminho,
20. lembrem disto: quem fizer um pecador voltar
do seu mau caminho salvará da morte esse
pecador e fará com que muitos pecados sejam
perdoados.
- Cânticos de Louvor/ Ofertório
- Proclamação da Palavra
5 – Envio
- Oração / Envio / Bênção Apostólica / Poslúdio

LITURGIA – 30/09/18 - Culto Vespertino

- Canção Introdutória
Adoração
- Leitura de Salmo 15
- Oração
- Cântico de Louvor
Edificação
- Leitura do AT em Ester 7.1-10
- Cânticos de Louvor
- Leitura Alternada do NT em Marcos 9.38-50

38. João disse: - Mestre, vimos um homem que
expulsa demônios pelo poder do nome do senhor,
mas nós o proibimos de fazer isso porque ele não é
do nosso grupo.
39. Jesus respondeu: - Não o proíbam, pois não
há ninguém que faça milagres pelo poder do meu
nome e logo depois seja capaz de falar mal de
mim.
40. Porque quem não é contra nós é por nós.
41. Eu afirmo a vocês que isto é verdade: quem
der um copo de água a vocês, porque vocês são
de Cristo, com toda a certeza receberá a sua
recompensa.
42. Jesus continuou: - Quanto a estes pequeninos
que crêem em mim, se alguém for culpado de um
deles me abandonar, seria melhor para essa pessoa
que ela fosse jogada no mar, com uma pedra grande
amarrada no pescoço.
43. Se uma das suas mãos faz com que você
peque, corte-a fora!
44. Pois é melhor você entrar na vida eterna com uma
só mão do que ter as duas e ir para o inferno, onde o
fogo nunca se apaga.
45. Se um dos seus pés faz com que você peque,
corte-o fora! Pois é melhor você entrar na vida
eterna aleijado do que ter os dois pés e ser jogado
no inferno.
46. [Ali os vermes que devoram não morrem, e o fogo
nunca se apaga.]
47. Se um dos seus olhos faz com que você
peque, arranque-o! Pois é melhor você entrar no
Reino de Deus com um olho só do que ter os dois
e ser jogado no inferno.

48. Ali os vermes que devoram não morrem, e o fogo
nunca se apaga.
49. - Pois todas as pessoas serão purificadas pelo
fogo, assim como os sacrifícios são purificados
pelo sal.
50. O sal é uma coisa útil; mas, se perder o gosto,
como é que vocês poderão lhe dar gosto de novo?
Tenham sal em vocês mesmos e vivam em paz uns
com os outros.

-

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

