Para Refletir...

Responsáveis pela liturgia e pregação
Dias do mês

SER É O BASTANTE

4º Domingo – Manhã

25/11

4º Domingo – Noite

25/11

Nos últimos dias, em virtude do processo eleitoral
vivido no nosso país, presenciamos a comunidade
evangélica se digladiando na tentativa de “eleger” um
candidato que fosse um representante dos valores cristãos.
Foi muito comum, principalmente nas redes sociais e
também no WhatsApp, a frase “se você é cristão não pode
votar em…” ou “se você é cristão deve votar em…”. Bom, o
fato é que esse campo de batalha revelou a ausência de
valores a respeito do Reino como a mansidão, o domínio
próprio, o perdão, a misericórdia e porque não dizer, o
amor ao próximo.
No sermão da montanha encontramos Jesus
ensinando seus discípulos sobre a essência da identidade
cristã, sobre o que de fato importa para a vida daqueles
que se dizem seguidores de Jesus. O Pr. Carlos Queiroz,
em seu livro Ser é o Bastante, escreve: “O estilo de vida do
discípulo deve romper com a religião e com a futilidade da
não-religião”. Isso quer dizer que de fato não podemos
adotar um padrão de vida mundano, negociando os valores
do evangelho, mas também não devemos nos apoiar em
uma vida religiosa e mecânica que mais faz mal do que
bem.
Que possamos como discípulos de Jesus cumprir o
papel proposto por Ele mesmo a nós no sermão da
montanha, que é ser sal da terra e luz do mundo (Mt. 5.1314). Que, como sal, possamos proporcionar uma vida
saborosa e preservar os valores do Reino de Deus e que,
como luz, possamos apontar o caminho para aqueles que
carecem de direção. “Assim brilhe a luz de vocês diante
dos homens, para que vejam as suas boas obras e
glorifiquem ao Pai de vocês, que está nos céus”. Mt. 5.16
Depois de tantos desafetos, que possamos ser
caminho para a paz, para o perdão, para a restauração e
para o amor fraternal, pois essa é a política do Reino de
Deus.

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

Sem. Felipe Kido

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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Black Friday

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:

Sexta-feira passada o comércio estava em polvoroso,
muitas lojas ficaram abertas da quinta para a sexta, shopping
abriram mais cedo e fecharam mais tarde. Muita pessoas
fazendo compras, filas intermináveis nas grandes lojas, sites
ficaram congestionados, enfim, foi um dia bastante agitado e de
muitas compras e vendas.
Hoje é domingo, um dia dos mais tradicionais da cultura
ocidental de tradição cristã. Dia de ir à igreja, dia de ficar com a
família, dia de dedicar ao Senhor a nossa vida. Nunca foi um dia
comercial, um dia de colocar os trabalhos e afazeres em dia.
Mas, infelizmente, tem se tornado.
O autor da Epístola aos Hebreus nos tem um conselho:
“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”. (Hebreus 10.25)
Mais claro impossível! O costume ou o desejo de
abandonar a vida em comunidade e as reuniões do povo de
Deus deve ser desprezado e combatido no nosso meio. O povo
de Deus é o povo do encontro, da comunhão, do andar juntos,
do sofrer e celebrar juntos, por isso o Senhor usa a expressão
“rebanho”. Tudo aquilo que ameaça esse DNA do povo de Deus
deve ser rechaçado, pois se trata de lobos ferozes e
devoradores, trata do próprio inimigo de Deus e do seu povo,
que quer enfraquecer e nos tornar mais vulneráveis caminhando
sozinhos.
Hoje, não é Black Friday, nem outro dia qualquer, hoje é
Domingo, Sunday, Primeiro dia da semana, Dominus Dei, Dia
do Senhor, hoje é o dia de estarmos juntos e nada e nem
ninguém pode tirar de nós essa alegria! Vigiemos e lutemos,
mas o mais importante é: sempre juntos.
Que Deus nos abençoe como povo seu!
Rev. Erivan Jr

LITURGIA – 25/11/18 - Culto Matinal
1 – Adoração
Leitura do Salmo 132
Oração de Invocação
Hino - CTP
2 – Confissão
Confissão/ Declaração de perdão
3 – Louvor
Cânticos de Louvor
4 – Edificação
Leitura Bíblica Responsiva do NT em João 18.28-38
28. Depois levaram Jesus da casa de Caifás para o palácio do
Governador romano. Já era de manhã cedo. Os líderes judeus
não entraram no palácio porque queriam continuar puros,
conforme a religião deles; pois só assim poderiam comer o
jantar da Páscoa.
29. Então o governador Pilatos saiu, foi encontrar-se com
eles e perguntou: - Que acusação vocês têm contra este
homem?

30. Eles responderam: - O senhor acha que nós lhe
entregaríamos este homem se ele não tivesse cometido algum
crime?
31. Pilatos disse: - Levem este homem e o julguem vocês
mesmos, de acordo com a lei de vocês. Então eles
responderam: - Nós não temos o direito de matar ninguém.

32. Isso aconteceu assim para que se cumprisse o que Jesus
tinha dito quando falou a respeito de como ia morrer.
33. Pilatos tornou a entrar no palácio, chamou Jesus e
perguntou: - Você é o rei dos judeus?
34. Jesus respondeu: - Esta pergunta é do senhor mesmo ou
foram outras pessoas que lhe disseram isso a meu respeito?
35. - Por acaso eu sou judeu? - disse Pilatos. - A sua
própria gente e os chefes dos sacerdotes é que o
entregaram a mim. O que foi que você fez?
36. Jesus respondeu: - O meu Reino não é deste mundo! Se o
meu Reino fosse deste mundo, os meus seguidores lutariam
para não deixar que eu fosse entregue aos líderes judeus. Mas
o fato é que o meu Reino não é deste mundo!
37. - Então você é rei? - perguntou Pilatos. - É o senhor
que está dizendo que eu sou rei! - respondeu Jesus. - Foi
para falar da verdade que eu nasci e vim ao mundo. Quem
está do lado da verdade ouve a minha voz.
38. - O que é a verdade? - perguntou Pilatos. Depois de dizer
isso, Pilatos saiu outra vez para falar com a multidão e disse: - Não vejo nenhum motivo para condenar este homem.
- Proclamação da Palavra
5 – Envio
- Oração / Envio / Bênção Apostólica / Poslúdio

LITURGIA – 25/11/18 - Culto Vespertino
- Canção Introdutória
Adoração
- Leitura de Salmo 115
- Oração
- Cântico de Louvor
Edificação
- Leitura do AT em 2 Samuel 23.1-7
- Cânticos de Louvor
- Entrega dos Dízimos e ofertas
- Leitura Alternada do NT em Apocalipse 1.1-11
1. Depois disso, tive outra visão e vi uma porta aberta
no céu. E a voz que parecia o som de uma trombeta e
que antes havia falado comigo disse: - Suba aqui, e
eu mostrarei a você o que precisa acontecer depois
disso.
2. Num instante fui dominado pelo Espírito de
Deus. E ali no céu estava um trono com alguém
sentado nele.
3. O seu rosto brilhava como brilham as pedras de
jaspe e sárdio, e em volta do trono havia um arco-íris
que brilhava como uma esmeralda.
4. Ao redor do trono havia outros vinte e quatro
tronos, nos quais estavam sentados vinte e quatro
líderes, vestidos de branco e com coroas de ouro
na cabeça.
5. Do trono saíam relâmpagos, estrondos e trovões.
Diante dele havia sete tochas acesas, que são os sete
espíritos de Deus.
6. E em frente do trono havia uma coisa parecida
com um mar de vidro, claro como cristal. Em volta
do trono, em cada um dos seus lados, estavam
quatro seres vivos, cobertos de olhos, na frente e
atrás.
7. O primeiro desses seres parecia um leão. O
segundo parecia um touro. O terceiro tinha a cara
parecida com a de um ser humano. E o quarto parecia
uma águia voando.
8. Cada um desses quatro seres vivos tinha seis
asas, que estavam cobertas de olhos nos dois
lados. E dia e noite não paravam de cantar assim:
"Santo, santo, santo é o Senhor Deus, o TodoPoderoso, que era, que é e que há de vir."

9. Cada vez que os quatro seres vivos cantavam
hinos de glória, honra e agradecimento ao que está
sentado no trono e que vive para todo o sempre,
10. os vinte e quatro líderes caíam de joelhos
diante dele e o adoravam. Atiravam as suas
coroas diante do trono e diziam:
11. "Senhor nosso e nosso Deus! Tu és digno de
receber glória, honra e poder, pois criaste todas as
coisas; por tua vontade elas foram criadas e existem."
- 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

02/12
Caio
Josias
Josias
04 - Rejane

09/12
Maria José
Lucas

11 - Jurita

16/02
Caio
Rodrigo

23/02
Rejane
Francisco

30/02

