Para Refletirmos

FIXANDO OS OLHOS EM JESUS
Dentre tantas brincadeiras de criança que praticava
quando pequeno uma delas era equilibrar a vassoura em
um dos dedos da mão. O segredo para manter o equilíbrio
era sempre fixar os olhos na vassoura, na parte de cima, no
alto, enquanto a mão fazia movimentos que acabava
nem percebendo. Todas as vezes que era tentado a olhar
para baixo, para a mão, para os movimentos, a
vassoura perdia o equilíbrio e caía. Parece uma coisa muito
simples e insignificante, mas esta brincadeira de criança
pode nos trazer uma grande lição espiritual.
Quando Pedro foi convidado por Jesus a sair de
seu barco e caminhar por sobre o mar bravo, enquanto
manteve seus olhos fixos em Jesus obteve muito sucesso,
mas quando tirou os olhos do mestre e começou a olhar
para as circunstâncias, começou a afundar. Na caminhada
cristã é assim, o segredo é sempre olhar para Jesus, aliás,
o apóstolo Paulo exorta a isso em Hebreus 12:2: olhar
firmemente para Jesus que é o autor e consumador
da nossa fé. Olhando para as pessoas em nossa volta, ou
até mesmo para nossa própria experiência de vida,
quantas vezes nos pegamos afundados em nossos
problemas
e
lutas
porque
nos preocupamos
demasiadamente com as circunstâncias e não olhamos
para Jesus.
Sempre que tiramos os olhos de Jesus, nossas
vidas perdem o equilíbrio e não conseguimos êxito em
nada.
Manter os olhos em Cristo é um desafio que nos
levará, certamente, a grandes triunfos e a uma vida
que não menospreza as lutas, mas não se deixa ser
vencida por elas.
Presb. Mauro Mendes
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JESUS É A LUZ QUE NOS ILUMINA
A luz é absolutamente necessária para a vida. Sem
luz não há vida animal nem vegetal. Não haveria oxigênio
sem as plantas. Não há plantas sem o processo da
fotossíntese e não há fotossíntese sem luz. O que é verdade
no mundo físico é verdade também no mundo espiritual. Nas
trevas reina a morte e não a vida. O que a luz representa
para a preservação da vida neste mundo, Jesus representa
para nós.
O Diabo é o príncipe das trevas. Seu reino é um
reino de trevas. O pecado é como as trevas; aqueles que
serão condenados, no dia do Juízo serão lançados em
trevas eternas. É Jesus quem trouxe luz ao universo físico. É
jesus quem traz luz para a nossa alma. Jesus é a luz do
mundo. Seguir a Jesus é sair das trevas para a luz. Seguir a
Jesus é ter a luz da vida. A luz é o símbolo da pureza. Onde
a luz chega ela denuncia as coisas ocultas das trevas.
A luz é o símbolo da verdade. Onde a luz entra, a
mentira é desmascarada. A luz é símbolo do conhecimento.
Onde a luz penetra, o engano precisa bater em retirada. A
luz é símbolo da vida. Por isso, aquele que segue a Cristo
terá a luz da vida. Aqueles que são salvos por Jesus, a luz
do mundo, são transformados também em luzeiros do
mundo. Não temos luz própria, como a lua, mas refletimos a
luz de Jesus, o Sol da justiça.
Que nesse Natal a Estrela de Belém possa brilhar no
seus coração e na sua vida, fazendo novas todas as coisas.
Assim sua vida brilhará, ela refletirá a luz do próprio Cristo
em você!
“Brilha, brilha estrelinha! Quero ver você brilhar.”
“Brilhe, brilhe, brilhe!”

LITURGIA – 09/12/18 - Culto Matinal

1 – Adoração
- Leitura do Salmo 27.1-6
- Hino 335 – 1ª e 2ª Estrofes
- Oração de Invocação
- Hino 335 – 3ª e 4ª Estrofes
2 – Confissão
- Confissão/ Declaração de perdão
- Hino 335 – 5ª e 4ª Estrofes
3 – Louvor
- Leitura Bíblica Responsiva do NT em Lucas
1.5-17
5. Quando Herodes era o rei da terra de Israel, havia
um sacerdote chamado Zacarias, que era do grupo
dos sacerdotes de Abias. A esposa dele se chamava
Isabel e também era de uma família de sacerdotes.
6. Esse casal vivia a vida que para Deus é correta,
obedecendo fielmente a todas as leis e
mandamentos do Senhor.
7. Mas não tinham filhos porque Isabel não podia ter
filhos e porque os dois já eram muito velhos.
8. Certo dia no Templo de Jerusalém, Zacarias
estava fazendo o seu trabalho de sacerdote, pois
era a sua vez de fazer aquele trabalho diário.
9. Conforme o costume dos sacerdotes, ele havia sido
escolhido por sorteio para queimar o incenso no altar
e por isso entrou no Templo do Senhor.
10. Durante o tempo em que o incenso queimava,
o povo lá fora fazia orações.
11. Então um anjo do Senhor apareceu em frente de
Zacarias, de pé, do lado direito do altar.
12. Quando Zacarias o viu, ficou com medo e não
sabia o que fazer.
13. Mas o anjo lhe disse: - Não tenha medo, Zacarias,
pois Deus ouviu a sua oração! A sua esposa vai ter
um filho, e você porá nele o nome de João.
14. O nascimento dele vai trazer alegria e
felicidade para você e para muita gente,
15. pois para o Senhor Deus ele será um grande
homem. Ele não deverá beber vinho nem cerveja. Ele
será cheio do Espírito Santo desde o nascimento
16. e levará muitos israelitas ao Senhor, o Deus de
Israel.

17. Ele será mandado por Deus como mensageiro e
será forte e poderoso como o profeta Elias. Ele fará
com que pais e filhos façam as pazes e que os
desobedientes voltem a andar no caminho direito. E
conseguirá preparar o povo de Israel para a vinda do
Senhor.

- Momento de Louvor
- Musical das Crianças
4 – Edificação
- Proclamação da Palavra
5 – Envio

- Oração / Envio / Bênção Apostólica / Poslúdio
AVISOS
Nossa Programação de Final de Ano:
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 18h 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 – 09/12/18 - Culto Vespertino
- Canção Introdutória
Adoração
- Leitura de Salmo 122
- Oração
- Cântico de Louvor
Edificação
- Leitura do AT em Malaquias 3.1-11
- Cânticos de Louvor
- Entrega dos Dízimos e ofertas
- Leitura Alternada do NT em Filipenses 1.3-11
3. Sempre que penso em vocês, eu agradeço ao meu
Deus.
4. E, todas as vezes que oro em favor de vocês, oro
com alegria
5. por causa da maneira como vocês me ajudaram no
trabalho de anunciar o evangelho, desde o primeiro dia até
hoje.
6. Pois eu estou certo de que Deus, que começou esse
bom trabalho na vida de vocês, vai continuá-lo até que
ele esteja completo no Dia de Cristo Jesus.
7. Vocês estão sempre no meu coração. E é justo que eu
me sinta assim a respeito de vocês, pois vocês têm
participado comigo desse privilégio que Deus me deu. É
isso o que vocês estão fazendo agora que estou na cadeia
e foi o mesmo que fizeram quando eu estava livre para
defender e anunciar com firmeza o evangelho.
8. Deus é testemunha de que estou dizendo a verdade
quando afirmo que o meu grande amor por todos vocês
vem do próprio coração de Cristo Jesus.
9. O que eu peço a Deus é que o amor de vocês cresça
cada vez mais e que tenham sabedoria e um entendimento
completo,
10. a fim de que saibam escolher o melhor. Assim, no
dia da vinda de Cristo, vocês estarão livres de toda
impureza e de qualquer culpa.
11. A vida de vocês estará cheia das boas qualidades que
só Jesus Cristo pode produzir, para a glória e o louvor de
Deus.
- Oração intercessão
- Proclamação da Palavra
Missão
- Oração / Envio / Bênção Apostólica

