Escala do Serviço Diaconal

Domingo
Porta manhã
Porta Noite
Ceia Manhã
Ceia Noite
Terças

06/01
Ester
Caio

13/01
Rejane

Ma. José

20/01

27/01
Lucas

Rodrigo

Moacir

Josias

Ma. José

Responsáveis pela liturgia e pregação
Dias do mês

4º Domingo – Manhã

23/13

4º Domingo – Noite
4º Domingo – Manhã
4º Domingo – Noite
1º Domingo – Manhã
1º Domingo - Noite
2º Domingo – Manhã
2º Domingo – Noite
3º Domingo - Manhã
3º Domingo - Noite
4º Domingo – Manhã
4º Domingo – Noite

23/12
30/12
30/12
06/01
06/01
13/01
13/01
20/01
20/01
27/01
27/01

Responsáveis

Direção: Presb. Valmundo
Pregador: Rev. Erivan
Não Haverá Programação
Não Haverá Programação
Não Haverá Programação
Direção e Pregação: Presb. Caio
Direção e Pregação: Presb. Delcy Jr
Direção e Pregação: Presb. Maurício
Direção e Pregação: Presb. Paulinho
Direção e Pregação: Rev. Erivan
Direção e Pregação: Rev. Erivan
Direção e Pregação: Rev. Erivan
Direção e Pregação: Rev. Erivan

ANIVERSARIANTES DO MÊS

Maurício Devojno Bruder
Lucas Gabriel de Matos
Maria Luisa Godoy Gonçalves
Juraci da Costa Rodrigues Campos

02
05
11
18

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

MISSIONÁRIO
Luciel Dias de Maria

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:
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Telefone: (21) 2234-3831 – Site: www.ipidorio.com

É NATAL, TEMPO DE MUDANÇA
“Ele será descendente do rei Davi; o seu poder
como rei crescerá, e haverá paz em todo o seu reino. As
bases do seu governo serão a justiça e o direito, desde o
começo e para sempre. No seu grande amor, o SENHOR
Todo-Poderoso fará com que tudo isso aconteça.” Isaías 9.7
Todos nós falamos de mudanças, mas sabemos o
quanto elas podem ser complicadas e dolorosas. A facilidade
que temos de nos acomodar faz com que mudanças sejam
necessárias o tempo todo em nossa vida.
Ao mesmo tempo em que sabemos que as mudanças
são necessárias e que as mesmas se fazem urgentes em nossa
própria vida, não temos a coragem de fazê-las, buscamos
sempre outros para fazer em nosso lugar. E assim quando algo
não acontece de acordo com o que gostaríamos, facilmente
arrumamos um culpado.
Com o Natal, aprendemos que a mudança que nós
necessitamos precisa acontecer a partir de nós. Não podemos
ficar procurando uma explicação para nossas próprias
fraquezas e tropeços.
Deus rompeu o véu da existência e se encarnou para
provocar uma grande mudança: nos reaproximar do Pai, nos
trazer de volta ao propósito do Criador. Ele mesmo assumiu a
missão e pagou o preço!
Esse é o exemplo que temos para assumir as rédeas da
nossa vida. Precisamos mudar a nossa vida! Não podemos
seguir o que o mundo tem nos imposto ao comportamento ou a
fé.
Precisamos mudar a realidade da nossa casa, trazendo
Senhor para o centro de todas as coisas, sejam decisões, sejam
planos, sonhos, ou qualquer outra coisa.
Precisamos mudar a realidade do nosso ministério.
Cristo nos deu ordem para fazermos discípulos e precisamos
obedece-la urgentemente.
Que Jesus seja a mudança na sua vida, casa e na
nossa Igreja. Feliz Natal!
Rev. Erivan Júnior

LITURGIA –23/12/18
- Prelúdio
1 – Adoração
- Leitura do Salmo Oração de Invocação
- Cântico - Crianças
2 – Confissão
- Confissão
- Declaração de perdão
3 – Louvor
- Leitura do AT em Isaías 9.1-7
- Cânticos de Louvor
- Leitura Responsiva do NT em Lucas 2.8-20
8. Naquela região havia pastores que estavam
passando a noite nos campos, tomando conta
dos rebanhos de ovelhas.
9. Então um anjo do Senhor apareceu, e a
luz gloriosa do Senhor brilhou por cima dos
pastores. Eles ficaram com muito medo,
10. mas o anjo disse: - Não tenham medo!
Estou aqui a fim de trazer uma boa notícia para
vocês, e ela será motivo de grande alegria
também para todo o povo!
11. Hoje mesmo, na cidade de Davi, nasceu
o Salvador de vocês - o Messias, o Senhor!
12. Esta será a prova: vocês encontrarão uma
criancinha enrolada em panos e deitada numa
manjedoura.
13. No mesmo instante apareceu junto com
o anjo uma multidão de outros anjos, como
se fosse um exército celestial. Eles
cantavam hinos de louvor a Deus, dizendo:
14. - Glória a Deus nas maiores alturas do céu!
E paz na terra para as pessoas a quem ele quer
bem!
15. Quando os anjos voltaram para o céu, os
pastores disseram uns aos outros: - Vamos
até Belém para ver o que aconteceu; vamos
ver aquilo que o Senhor nos contou.

16. Eles foram depressa, e encontraram Maria e
José, e viram o menino deitado na manjedoura.
17. Então contaram o que os anjos tinham
dito a respeito dele.
18. Todos os que ouviram o que os pastores
disseram ficaram muito admirados.
19. Maria guardava todas essas coisas no
seu coração e pensava muito nelas.
20. Então os pastores voltaram para os
campos, cantando hinos de louvor a Deus pelo
que tinham ouvido e visto. E tudo tinha
acontecido como o anjo havia falado.
- Ofertório – Hino 336 – CTP
- Coral
- Proclamação da Palavra
5 – Envio

-

Oração / Envio / Bênção Apostólica
Confraternização
AVISO

Escola Dominical – Durante o mês de Janeiro
não teremos escola dominical, mas teremos os
cultos matinais e vespertinos.
Hoje (dia 23) às 18h e no dia 30,
não teremos programação na Igreja.

Durante as férias não esqueça da igreja:
Caso você viaje, faça suas contribuições por
depósito ou transferência bancária:
Banco Bradesco – Agencia: 1125 – CC: 742287
CNPJ: 31.660.434/0001-41

