Para Refletirmos

Sorria, dezembro chegou!
O Natal já desponta em nosso calendário, assim como
a chegada de 2019. Sorria, é tempo de festejar e relaxar.
Mas se o argumento da chegada das festas não lhe parece
convincente para abrir um belo sorriso, que tal examinar os
benefícios do riso para a saúde? Eis alguns:
Rir faz bem ao coração, pois aumenta a circulação
sanguínea;
Rir produz dilatação das artérias e, em decorrência,
queda na pressão;
Rir reduz os níveis de estresse;
Rir fortalece o sistema imunológico, tornando-nos mais
resistentes;
Rir reduz a tensão de emoções negativas tais como
medo, tristeza e raiva;
Rir trabalha músculos do abdômen, pernas e costas.
Se o ato de rir produz tantos benefícios para uma
pessoa, qual será a sua importância para o bem-estar da
vida familiar e comunitária?
Riso é bom humor, é desejo de fazer o outro feliz. O
riso é fruto da paz de espírito e da consciência pura. O riso
nunca impede uma conversa séria e não se confunde com
sarcasmo ou ironia. Estes dois últimos estão a serviço da
humilhação do outro, da briga, do desprezo. Sarcasmo e
ironia são armas entre os dentes; bom humor e riso são
flores. Sarcasmo e ironia são armas de guerra, o riso é
sempre o cessar-fogo.
Mas o que é preciso para que pessoas e famílias abram
suas portas para o riso?
Para rir em família é preciso:
Lembrar que pessoas são mais importantes que coisas;
Reconhecer que erramos porque somos humanos e
não máquinas;
Sintonizar-se com o outro;
Interessar-se em fazer o outro feliz;
Passar tempo juntos;
Cultivar a cumplicidade;
Saber que tudo na vida é dádiva.
Na vida de um ser humano as lembranças marcantes e
significativas serão sempre as mais simples e, entre os
melhores momentos, estarão aqueles nos quais alegria e
riso foram experimentados ao lado de pessoas queridas.
Rev. Valdinei Ferreira
Pastor Titular da Primeira IPI de São Paulo
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UMA ORAÇÃO NO NATAL
“O povo que andava na escuridão viu uma forte luz;
a luz brilhou sobre os que viviam nas trevas.” Isaías 9.2
Quem é Deus para você? Qual o seu relacionamento
com ele? Dependendo de suas respostas, quero te convidar a
examinar se as suas comemorações de Natal refletem essa fé e
esse relacionamento.
Hoje vivemos dias de endeusamento do ter. Para a
grande maioria das pessoas ter é muito mais importante do que
ser, as relações estão comercializadas, pessoas olham para
outras em busca de alguma vantagem. E nesse contexto se dá
a deterioração das pessoas e dos relacionamentos, quando as
amizades se tornam interesseiras, o prazer, algo que se pode
comprar, e a alegria está em ter algo ou domínio sobre alguém.
Para nossa tristeza, também têm tentado comercializar
o relacionamento com Deus. Não faltam pregadores oferecendo
bênção em troca de “votos ou sementes” sempre transformados
em dinheiro, e isso infelizmente também tem prostituído o
relacionamento das pessoas com Deus.
O Natal é o símbolo de uma entrega livre e amorosa.
Somos convidados à reflexão sobre o grande amor de Deus que
o levou a esvaziar-se de si mesmo e assumir a forma humana e
limitada para nos demonstrar seu grande amor por nós.
Esse é um tempo de refletirmos e é também mais
uma oportunidade que Deus nos dá de voltarmos para o
nosso relacionamento amoroso com o nosso Pai. Ele nos
ama, nos perdoa e quer nos receber de volta em seus
braços.
Nossa oração é que esse natal não seja pra você
apenas mais uma oportunidade de comprar roupas novas,
participar de festas, descansar uns dias, comer bastante,
mas que seja um tempo de reaproximação com o Pai que
assumiu a forma de Filho para nos mostrar o seu grande
amor por nós. Que em 2019, o amor verdadeiro do Pai
conduza todas as suas decisões e vida!
Rev. Erivan Júnior

LITURGIA – 16/12/18 - Culto Matinal
1 – Adoração
- Leitura do Salmo 119.49-56
- Hino
- Oração de Invocação
2 – Confissão
- Confissão/ Declaração de perdão
3 – Louvor
- Leitura Bíblica Responsiva do AT em Números 22.2235
22. Deus ficou irado porque Balaão foi. Balaão ia montado
na sua jumenta, e dois dos seus empregados o
acompanhavam. De repente, o Anjo do SENHOR se pôs na
frente dele no caminho, para barrar a sua passagem.
23. Quando a jumenta viu o Anjo parado no caminho,
com a sua espada na mão, saiu da estrada e foi para o
campo. Aí Balaão bateu na jumenta e a trouxe de novo
para a estrada.
24. Então o Anjo do SENHOR ficou numa parte estreita do
caminho, entre duas plantações de uvas, onde havia um
muro de pedra de cada lado.
25. Quando a jumenta viu o Anjo, ela se encostou no
muro, apertando o pé de Balaão. Por isso Balaão bateu
de novo na jumenta.
26. Depois o Anjo do SENHOR foi adiante e ficou num
lugar mais estreito ainda, onde não havia jeito de se desviar
nem para a direita nem para a esquerda.
27. A jumenta viu o Anjo e se deitou no chão. Balaão
ficou com tanta raiva, que surrou a jumenta com a vara.
28. Aí o SENHOR fez a jumenta falar, e ela disse a Balaão:
- O que foi que eu fiz contra você? Por que é que você já
me bateu três vezes?
29. Ele respondeu: - Foi porque você caçoou de mim.
Se eu tivesse uma espada na mão, mataria você agora
mesmo!
30. Então a jumenta disse a Balaão: - Por acaso não sou a
sua jumenta, em que você tem montado toda a sua vida?
Será que tenho o costume de fazer isso com você? - Não respondeu ele.
31. Aí o SENHOR Deus fez com que Balaão visse o
Anjo, que estava no caminho com a espada na mão.
Balaão se ajoelhou e encostou o rosto no chão.
32. O Anjo do SENHOR disse: - Por que você bateu três
vezes na jumenta? Eu é que vim como se fosse seu
inimigo, para fazer você voltar, pois você não devia estar
fazendo esta viagem.

33. Mas a sua jumenta me viu e se desviou três vezes
de mim. Se ela não tivesse feito isso, eu já teria matado
você, e ela teria ficado viva.
34. Então Balaão disse ao Anjo: - Eu pequei. Não sabia que
o senhor estava no caminho para me fazer parar. Porém,
se agora o senhor acha que não devo continuar a viagem,
eu voltarei para casa.
35. O Anjo respondeu: - Vá com esses homens; mas
você falará somente aquilo que eu lhe disser.
Momento de Louvor
- Leitura do NT em 1ª João 3.11-18
4 – Edificação
- Proclamação da Palavra
- Ceia do Senhor
5 – Envio
- Oração / Envio / Bênção Apostólica / Poslúdio

AVISOS
Nossa Programação de Final de Ano:
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.
“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 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 – 16/12/18 - Culto Vespertino
- Canção Introdutória
Adoração
- Leitura de Salmo 146
- Oração
- Cântico de Louvor
Edificação
- Leitura Responsiva do AT em Isaías 49. 1-7
1. Nações distantes, escutem o que eu, o servo de Deus,
estou dizendo; prestem atenção, todos os povos do mundo!
Eu ainda estava na barriga da minha mãe, quando o
SENHOR Deus me escolheu; eu nem havia nascido,
quando ele me chamou pelo nome.
2. Ele fez com que as minhas palavras fossem
cortantes como uma espada afiada e me protegeu com
a sua própria mão. Ele me fez igual a uma flecha
pontuda, uma arma que ele guarda até o momento de
ser usada.
3. Ele me disse: "Israel, você é o meu servo, e por meio de
você vou mostrar a minha grandeza."
4. Mas eu pensei: "Todo o meu trabalho não adiantou
nada; todo o meu esforço foi à toa." Mesmo assim, eu
sei que o SENHOR defenderá a minha causa, que o
meu Deus me recompensará.
5. Quando eu ainda não havia nascido, o SENHOR me
escolheu para ser o seu servo a fim de que eu reunisse o
seu povo e o trouxesse de volta para ele. Sou muito
estimado pelo SENHOR; o meu Deus é a minha força.
6. O SENHOR me disse: "Você não será apenas o meu
servo que trará de volta os israelitas que ficaram vivos
e criará de novo a nação de Israel. Eu farei também
com que você seja uma luz para os outros povos a fim
de levar a minha salvação ao mundo inteiro."
7. O SENHOR, o Santo Deus de Israel, o seu Salvador, fala
com o seu servo, que é desprezado e odiado pelos povos e
que é escravo de reis. O SENHOR diz ao seu servo: "Reis
e príncipes verão o seu poder; eles virão e se ajoelharão
aos seus pés em sinal de respeito. Pois eu, o SENHOR,
cumpro as minhas promessas; eu, o Santo Deus de Israel,
escolhi você para ser o meu servo."
- Cantata de Natal: “ Uma oração de Natal”
- Entrega dos Dízimos e ofertas
Proclamação da Palavra
Missão
- Oração / Envio / Bênção Apostólica

