Para Refletir...

PARA OUVIR VOCÊ PRECISA
SE RELACIONAR!
Parece tão óbvio, mas a correria do nosso dia a
dia muitas vezes engole o nosso TEMPO, e no final do
dia o que é que sobra? Cansaço e desânimo...
É indicado organizar seu tempo... mas talvez o
início de tudo seja rever prioridades, valores e conceitos!
Martinho Lutero, o fundador da Igreja Luterana,
era um homem muito ocupado. Ele entendeu o poder da
oração para poupar tempo e esforço. Ele disse em certa
ocasião ao seu barbeiro: “Eu geralmente oro duas horas
por dia, exceto em dias muito ocupados. Nesses dias
oro três horas”. (DAVE EARLEY, 8 Hábitos do Líder
Eficaz de Grupos Pequenos, p.30)
Nós nos ocupamos demais. Nós nos distraímos.
Ficamos desanimados e não oramos o suficiente!
Ninguém Chega ao fim da vida e diz: “Passei
tempo demais orando”.
A oração tem uma maneira de tornar todas as
coisas melhores. Ela torna você uma pessoa mais
amorosa e espiritualmente sensível. A oração sempre
traz vantagens!!!
Ir aonde o mestre envia implica que os discípulos
têm a capacidade de ouvir o mestre quando ele lhes
fala. Isso significa que o discípulo deve ter um
relacionamento íntimo com Jesus. (BOB ROBERTS JR.,
Conexões em Tempo Real, p.132)
A capacidade de ouvir o mestre vem do
relacionamento íntimo com Ele!!!
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Responsáveis pela liturgia e pregação
Dias do mês

4º Domingo – Manhã

25/11

4º Domingo – Noite

25/11

1º Domingo - Manhã

02/12

1º Domingo - Noite

02/12

2º Domingo – Manhã

09/12

2º Domingo – Noite

09/12

3º Domingo - Manhã

16/12

3º Domingo - Noite

16/12

4º Domingo – Manhã

23/13

4º Domingo – Noite

23/12

4º Domingo – Manhã

30/12

4º Domingo – Noite

30/12

Responsáveis

Direção: Diac. Josias e Marli
Pregador: Rev. Erivan
Direção: Sem. Caio
Pregador: Presb. Maurício
Direção: Sem. Caio
Pregador: Rev. Erivan
Direção: Presb. Maurício
Pregador: Rev. Erivan
Direção: Presb. Paulo
Pregador: Rev. Erivan
Direção: Diac. Lucas
Pregador: Rev. Erivan
Direção: Thamires
Pregador: Rev. Erivan
Cantata
Pregador: Rev. Erivan
Direção: Presb. Valmundo
Pregador: Rev. Erivan
Direção: Ruth
Pregador: Rev. Erivan
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ABRE OS MEUS OLHOS, SENHOR!

ANIVERSARIANTES DO MÊS

Ester Alexandre Carvalho da Silva
Lílian Mendes Ribeiro
Luísa Borges Campos
Giovani Mendes Ribeiro Bruder

05
06
09
16

CORPO DE OFICIAIS DA IGREJA
PASTOR
Rev. Erivan Júnior – Tim: (21) 98602-9055 Res.: (21) 3988-9040

PRESBÍTEROS/A

DIÁCONO/ISAS

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

Caio Ferreira Mendes Silva
Ester Alexandre Carvalho da Silva

EVANGELISTAS
Presb. Odair Martins
Ione Rodrigues Martins

SEMINARISTA
Caio Ferreira Mendes Silva

Francisco das Chagas Alves dos Santos

Josias de Medeiros Câmara
Lucas Gabriel de Matos
Maria José Silva Costa
Moacir Pereira de Paula
Rejane Aurora Godoy Silva
Rodrigo Carvalho da Silva
Nicéa dos Santos Martins (Emérita)
Conheça-nos:

De uma hora para outra, inesperadamente, vemo-nos
em situações devastadoras, que nos deixam abalados,
prostrados, com medo. Pode ser a notícia de uma doença, que
abala nosso ânimo, nossos sonhos. Ou uma crise financeira,
que nos rouba tudo que construirmos com o suor do trabalho de
tantos anos, sem podermos fazer nada, ou a decepção
profunda com alguém em quem confiamos e a quem nos
entregamos num relacionamento que parecia tão sólido…
Há tantas situações que nos deixam frágeis, abalados,
com o coração tão apertado, com a sensação de que não há
mais saída. As circunstâncias nos oprimem de tal forma que o
desespero parece que vai tomar conta de nós… O que fazer
nessas horas? Como recobrar a paz e ter esperança? Como
manter a fé́?
Na Bíblia lemos que certa manhã o ajudante do profeta
Eliseu levantou- se e ficou desesperado ao ver que estavam
totalmente cercados pelo exército sírio, mas o profeta lhe disse:
“Não temas, porque mais são os que estão conosco do que os
que estão com eles” e pediu a Deus que abrisse os olhos
espirituais do menino, quando este, então, viu que para
defendê-los do exército inimigo Deus tinha posto um outro
exército em volta deles, muito mais poderoso, de cavalos e
carros de fogo!
Lembremo-nos disso, sempre. Há um exército de Deus
nos cercando, nos protegendo. Como o salmista, podemos dizer
que, por maior que seja o número de nossos adversários, o
Senhor é o nosso escudo! Ele nos guarda e nos protege. Ele
tem cuidado de nós.
Que você̂ passe esta semana no conforto e na doçura
dos braços do Pai.
Dele, por Ele e para Ele são todas as coisas.
Pr. Wagner Lopes

LITURGIA – 18/11/18 - Culto Matinal
1 – Adoração
- Leitura do Salmo 29
- Oração de Invocação
- Hino - CTP
2 – Confissão
- Confissão/ Declaração de perdão
3 – Louvor
- Cânticos de Louvor
4 – Edificação
-

Leitura Bíblica Responsiva do NT em Hb 10.15-25

15. E o Espírito Santo também nos dá o seu testemunho
sobre isso. Primeiro ele diz:
16. "Quando esse tempo chegar, diz o Senhor, eu farei
com o povo de Israel esta aliança: Porei as minhas leis
no coração deles e na mente deles as escreverei."
17. Depois ele diz: "Não lembrarei mais dos seus pecados
nem das suas maldades."
18. Assim, quando os pecados são perdoados, já não
há mais necessidade de oferta para tirá-los.
19. Por isso, irmãos, por causa da morte de Jesus na cruz
nós temos completa liberdade de entrar no Lugar
Santíssimo.
20. Por meio da cortina, isto é, por meio do seu próprio
corpo, ele nos abriu um caminho novo e vivo.
21. Nós temos um Grande Sacerdote para dirigir a casa de
Deus.
22. Portanto, cheguemos perto de Deus com um
coração sincero e uma fé firme, com a consciência
limpa das nossas culpas e com o corpo lavado com
água pura.
23. Guardemos firmemente a esperança da fé que
professamos, pois podemos confiar que Deus cumprirá as
suas promessas.
24. Pensemos uns nos outros a fim de ajudarmos todos
a terem mais amor e a fazerem o bem.
25. Não abandonemos, como alguns estão fazendo, o
costume de assistir às nossas reuniões. Pelo contrário,
animemos uns aos outros e ainda mais agora que vocês
vêem que o dia está chegando.

- Proclamação da Palavra
- Ceia do Senhor
5 – Envio

- Oração / Envio / Bênção Apostólica / Poslúdio

LITURGIA – 18/11/18 - Culto Vespertino

- Canção Introdutória
Adoração
- Leitura de Salmo 128
- Oração
- Cântico de Louvor
Edificação
- Leitura do NT em Marcos 12.38-44
- Cânticos de Louvor
- Entrega dos Dízimos e ofertas
- Leitura Alternada do AT em 2 Samuel 1.9-20

9. Certa vez eles estavam em Siló e tinham acabado
de comer. Eli, o sacerdote, estava sentado na sua
cadeira, na porta da Tenda Sagrada.
10. Aí Ana se levantou aflita e, chorando muito,
orou a Deus, o SENHOR.
11. E fez esta promessa solene: - Ó SENHOR TodoPoderoso, olha para mim, tua serva! Vê a minha
aflição e lembra de mim! Não esqueças a tua serva!
Se tu me deres um filho, prometo que o dedicarei a ti
por toda a vida e que nunca ele cortará o cabelo.
12. Ana continuou orando ao SENHOR durante
tanto tempo, que Eli começou a prestar atenção
nela
13. e notou que os seus lábios se mexiam, porém não
saía nenhum som. Ana estava orando em silêncio,
mas Eli pensou que ela estava bêbada
14. e disse: - Até quando você vai ficar
embriagada? Veja se pára de beber!
15. - Senhor, - respondeu ela -, eu não estou bêbada.
Não bebi nem vinho nem cerveja. Estou desesperada
e estava orando, contando a minha aflição ao
SENHOR.
16. Não pense que sou uma mulher sem moral. Eu
estava orando daquele jeito porque sou muito
infeliz e sofredora.
17. Então Eli disse: - Vá em paz. Que o Deus de
Israel lhe dê o que você pediu!
18. - Que o senhor sempre pense bem de mim! respondeu ela. E saiu. Então comeu alguma coisa
e já não estava tão triste.
19. Na manhã seguinte Elcana e a sua família se
levantaram cedo e adoraram a Deus, o SENHOR. Aí

voltaram para casa, em Ramá. Elcana teve relações
com a sua esposa Ana, e o SENHOR respondeu à
oração dela.
20. Ela ficou grávida e, no tempo certo, deu à luz
um filho. Pôs nele o nome de Samuel e explicou: Eu pedi esse filho a Deus, o SENHOR.

-

Oração intercessão
Proclamação da Palavra

Missão

- Oração / Envio / Bênção Apostólica
AVISOS
Nossa Programação de Final de Ano - Nos domingos de
Dezembro realizaremos nossas programações de Natal:
No do 02, nossa Ceia do Senhor, no dia 16 nossa Cantata
de Natal e no dia 23 nossa confraternização de Natal.
Formas de Contribuir:
Você pode contribuir financeira com a nossa comunidade
de fé de várias formas:
Depositando no Gazofilácio seu dízimo e/ou ofertas;
Em espécie ou 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
Escala do Serviço Diaconal

Domingo
Porta manhã
Porta Noite
Ceia Manhã
Ceia Noite
Terças

04/11
Rodrigo
Lucas

11/11
Ester
Caio

Lucas
06- Francisco 13 - Rejane

18/11
Maria José
Moacir
Maria José

25/11
Josias
Francisco

20- Jurirta

27- Francisco

