Para Refletir...

EM BUSCA DA FELICIDADE

Correr em busca da felicidade pode ser uma tarefa
vã. Nossa cultura e os meios de comunicação promovem
uma ideologia de que a felicidade pode e deve ser
conquistada. Nesse pensamento, os interesses da indústria
se alinham aos meios de comunicação e acrescentam que
para ser feliz devemos consumir tudo quanto desejamos,
ou somos levados a desejar pelas propagandas, e quando
isso acontecer seremos felizes. Todavia essa promessa de
felicidade pós consumo, de conquista e de vitória na vida,
acaba se demonstrando como a fábula do pote de ouro no
final do arco íris. A felicidade se torna alvo de uma fantasia
que está sempre por vir e nunca se concretiza de fato na
vida das pessoas, e como na palavra de Eclesiastes diz,
tudo isso é “correr atrás do vento”.
Então, onde estará a felicidade? Veja o que o diz o
livro de Neemias:
“… não vos entristeçais, porque a alegria do Senhor
é a vossa força.” Neemias 8.10
A compreensão de felicidade não é produto de uma
ação ou conquista. Felicidade é a convicção daquilo que já
nos foi dado, ou seja, uma vida de alegria e gratidão pela
graça e amor de Deus. Porque alegria não é resultado, mas
é o motor de Deus que propicia que vivamos com a
esperança que o próprio Deus está ao nosso favor e
auxílio.
Assim, tudo em nossa vida é movido pela alegria de
ser amado profundamente por Deus a ponto de entregar
seu único filho para morrer em nosso lugar, pela alegria de
ter um Deus vivo que se relaciona de forma única e pessoal
com cada um de seus filhos e filhas e por ser cuidado
diariamente por Aquele que tudo pode fazer para que
sejamos o melhor que podemos ser.
Em todas as circunstâncias, quando os inimigos
criticarem aquilo que você está construindo (como ocorre
no livro de Neemias) e em seu coração se sentir
desmotivado, cansado e triste; volte seus ouvidos para o
que Deus tem a dizer a você e, certamente, você escutará:
não se entristeça, pois a alegria do Senhor é a sua força!
Pr. Rodrigo Dalla Costa
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Tempo do Advento!
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Conheça-nos:

“Porque um menino nos nasceu, um filho nos foi
dado, e o governo está sobre os seus ombros.” Isaías 9.6a
Tem expressões que são substituídas por outras e
acabamos nos esquecendo delas e da sua riqueza. Advento é
uma delas! Substituímos a expressão “tempo do advento” por
“período natalino”, na verdade esse período há muito perdeu
sua beleza para os interesses do comercio, dos negócios, das
vendas e do lucro.
Hoje iniciamos um tempo especial no calendário
litúrgico reformado: o tempo de advento, onde a igreja se
prepara para celebrar ao Emanuel, que veio habitar entre nós
para mostrar o amor do nosso Pai.
O Natal é uma festa cristã, a mais cristã de todas, pois
nela celebramos o nascimento de Jesus, o Deus encarnado.
Não podemos aceitar que a beleza do Natal seja ofuscada pelos
deuses desse século, pelas manifestações do culto a Mamom,
presente até em algumas igrejas, ditas evangélicas.
Esse é um tempo lindo. Muitas luzes, cores, sons, tudo
remete a uma emoção a um espírito de alegria de solidariedade
e de amor. E é isso mesmo! Jesus veio nos reapresentar esses
sentimentos, que tinham sido afetados pelo pecado. Jesus veio
nos revelar o nosso Deus, a razão da nossa fé.
Diane dessa verdade, algumas implicações precisam
ser resgatadas e vivenciadas: Em primeiro lugar, a de que esse
é de fato um tempo de reflexão. Sim, precisamos refletir no
grande amor de Deus em nos socorrer, nos ajudar e viver entre
nós. Em segundo lugar, precisamos viver esse espírito de
advento em nossa espiritualidade, nos nossos relacionamentos
e no trato com as outras pessoas.
Está chegando o Natal, precisamos nos preparar para
receber a Jesus! Esse é um tempo para profunda meditação,
arrependimento pelos nossos pecados e celebração da dádiva
que temos de receber o Menino de Belém.
Viva o Advento, celebre o Natal de Jesus!
Rev. Erivan Jr

LITURGIA – 02/12/18 - Culto Matinal
1 – Adoração
- Leitura do Salmo 25
- Oração de Invocação
- Grupo Zoe
2 – Confissão
- Confissão/ Declaração de perdão
3 – Louvor
- Cânticos de Louvor - Grupo Zoe
4 – Edificação
- Leitura Bíblica Responsiva do NT em Lucas
21.25-38
25. E Jesus continuou: - Haverá sinais no sol, na lua e
nas estrelas. E, na terra, todas as nações ficarão
desesperadas, com medo do terrível barulho do mar e
das ondas.
26. Em todo o mundo muitas pessoas desmaiarão
de terror ao pensarem no que vai acontecer, pois
os poderes do espaço serão abalados.
27. Então o Filho do Homem aparecerá descendo
numa nuvem, com poder e grande glória.
28. Quando essas coisas começarem a acontecer,
fiquem firmes e de cabeça erguida, pois logo
vocês serão salvos.
29. Em seguida Jesus fez esta comparação: - Vejam
o exemplo da figueira ou de qualquer outra árvore.
30. Quando vocês vêem que as suas folhas
começam a brotar, vocês já sabem que está
chegando o verão.
31. Assim também, quando virem acontecer aquelas
coisas, fiquem sabendo que o Reino de Deus está
para chegar.
32. Eu afirmo a vocês que isto é verdade: essas
coisas vão acontecer antes de morrerem todos os
que agora estão vivos.
33. O céu e a terra desaparecerão, mas as minhas
palavras ficarão para sempre.
34. E Jesus terminou, dizendo: - Fiquem alertas!
Não deixem que as festas, ou as bebedeiras, ou os
problemas desta vida façam vocês ficarem tão
ocupados, que aquele dia pegue vocês de
surpresa,
35. como se fosse uma armadilha. Pois ele cairá
sobre todos no mundo inteiro.

36. Portanto, fiquem vigiando e orem sempre, a
fim de poderem escapar de tudo o que vai
acontecer e poderem estar de pé na presença do
Filho do Homem, quando ele vier.
37. Jesus ensinava no pátio do Templo todos os dias.
Mas à noite ia para o monte das Oliveiras e ficava ali
até de manhã.
38. E todo o povo ia de madrugada para o Templo
a fim de ouvi-lo.
- Proclamação da Palavra
5 – Envio
- Oração / Envio / Bênção Apostólica / Poslúdio
AVISOS
Nossa Programação de Final de Ano:
Dia 02 – Nossa celebração Ceia do Senhor no culto das
18h;
Dia 09 – Musical das Crianças no Culto das 9h;
Dia 15 - Apresentação do Coral na IPI de Itaboraí;
Dia 16 – Cantata de natal às 18h;
Dia 23 - Culto de Natal, com celebração da ultima Ceia do
Senhor do Ano, no Culto das 9h, logo após teremos um
almoço de confraternização.
Do dia 23 às 18 e no dia 30 não teremos programação
na Igreja.
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

LITURGIA – 02/12/18 - Culto Vespertino
- Canção Introdutória
Adoração
- Leitura de Salmo 136
- Oração
- Cântico de Louvor
Edificação
- Leitura do NT em 1 Tessalonicenses 5.1-11
- Cânticos de Louvor
- Entrega dos Dízimos e ofertas
- Leitura Alternada do AT em Jeremias 33.10-18
10. O SENHOR Deus disse: - Andam dizendo que este lugar é
como um deserto, sem gente e sem animais. É verdade que as
cidades de Judá e as ruas de Jerusalém estão vazias, sem gente
e sem animais. Porém nesses lugares vocês ouvirão de novo
11. gritos de alegria e de felicidade e o barulho alegre das
festas de casamento. Vocês vão ouvir pessoas cantando e
trazendo ofertas de gratidão ao meu Templo. Elas cantarão
assim: "Dêem graças ao SENHOR Todo-Poderoso porque ele
é bom, e o seu amor dura para sempre." Eu farei com que
nesta terra haja tanta prosperidade como antes. Eu, o
SENHOR, estou falando.
12. O SENHOR Todo-Poderoso disse: - Nesta terra, que é um
deserto sem gente e sem animais, ainda haverá pastos para onde
os pastores poderão trazer os seus rebanhos.
13. Os pastores ainda contarão as suas ovelhas nas cidades
das montanhas, nas cidades das planícies de Judá e da
região sul, na terra de Benjamim, nos povoados em volta de
Jerusalém e nas cidades de Judá. Eu, o SENHOR, estou
falando.
14 e 15. O SENHOR disse ainda: - Está chegando o tempo em
que vou cumprir a promessa que fiz ao povo de Israel e de Judá.
Nesse dia e nesse tempo, farei surgir um verdadeiro descendente
de Davi, e ele fará nesta terra o que é direito e justo.
16. Quando esse dia chegar, o povo de Judá será salvo, e o
povo de Israel viverá em segurança. E eles vão dar a
Jerusalém este nome: "SENHOR, nossa Salvação".
17. Eu, o SENHOR, prometo que sempre haverá um descendente
de Davi para reinar em Israel.
18. E sempre haverá sacerdotes da tribo de Levi para estar na
minha presença e para trazer ofertas a serem completamente
queimadas, ofertas de cereais e sacrifícios de animais.

- Oração intercessão
- Proclamação da Palavra
- Ceia do Senhor
Missão
- Oração / Envio / Bênção Apostólica

