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CONTENTAMENTO

Responsáveis pela liturgia e pregação
Dias do mês

4º Domingo – Manhã

23/13

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

06/01
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13/01
13/01
20/01
20/01
27/01
27/01

Responsáveis

Direção: Presb. Valmundo
Pregador: Rev. Erivan
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

CORPO DE OFICIAIS DA IGREJA
PASTOR
Rev. Erivan Júnior – Tim: (21) 98602-9055 Res.: (21) 3988-9040

PRESBÍTEROS

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:

Você se considera uma pessoa contente, feliz, satisfeita
com sua vida, com sua casa, com seu cônjuge, com sua família,
com seus amigos, com seus bens, com seus irmãos em Cristo?
O Contentamento depende da nossa atitude para com
Deus e tudo que Ele graciosamente nos tem dado, como disse
o apóstolo Paulo: “Porque dele, e por meio dele, e para ele
são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém!
(Rm 11:36).
Quem não é grato a Deus e não valoriza o que tem,
nunca estará satisfeito, porque na idealização de possuir o que
não tem, viverá triste e infeliz. Essa é uma das marcas da nossa
geração consumista, hedonista, egoísta. Somos bombardeados
para possuir, comprar o que não precisamos, com o dinheiro
que não temos, para impressionar pessoas.
Uma sociedade insaciável, insatisfeita. Pessoas com
um grande vazio existencial, tentando preenchê-lo com coisas
materiais, distrações, fortes emoções, mas quando as emoções
passam a tristeza volta com mais intensidade, dando lugar ao
descontentamento. O descontentamento produz murmuração,
inveja, ingratidão, cobiça, aflição, depressão.
Precisamos ser contentes com o que temos. Sonhar em
crescer, prosperar, conquistar e adquirir bens matérias não é
errado. O problema é a atitude egoísta e gananciosa que nunca
se farta! Que valoriza mais as coisas que pessoas. E assim,
embora tendo muito, nunca estará satisfeito.
Precisamos aprender a ser gratos e valorizar tudo que
Deus nos dá. O apóstolo Paulo aprendeu a ser contente em
todas as circunstancias, ele diz: “De fato, grande fonte de lucro
é a piedade com o contentamento. Porque nada trouxemos para
o mundo e nada podemos levar dele. Tendo sustento e
vestuário, estejamos contentes” (1 Timóteo 6:6-8).
Que Deus na sua graça nos ajude a sermos contentes
e a valorizar o ser, antes de o ter.
Pr. Paulo Jessé de Lima

LITURGIAS – 06/01/19
CULTO MATINAL
- Prelúdio
1 – Adoração
- Leitura do Salmo 147
- Oração de Invocação
- Hino
- 2 – Confissão
- Confissão
- Declaração de perdão
3 – Louvor
- Leitura do AT em Jeremias 31.7-14
- Cânticos de Louvor
- Leitura Responsiva do NT em João 1.10-18
10. A Palavra estava no mundo, e por meio dela Deus
fez o mundo, mas o mundo não a conheceu.
11. Aquele que é a Palavra veio para o seu próprio
país, mas o seu povo não o recebeu.
12. Porém alguns creram nele e o receberam, e a
estes ele deu o direito de se tornarem filhos de Deus.
13. Eles não se tornaram filhos de Deus pelos
meios naturais, isto é, não nasceram como nascem
os filhos de um pai humano; o próprio Deus é
quem foi o Pai deles.
14. A Palavra se tornou um ser humano e morou entre
nós, cheia de amor e de verdade. E nós vimos a
revelação da sua natureza divina, natureza que ele
recebeu como Filho único do Pai.
15. João disse o seguinte a respeito de Jesus: Este é aquele de quem eu disse: "Ele vem depois
de mim, mas é mais importante do que eu, pois
antes de eu nascer ele já existia."
16. Porque todos nós temos sido abençoados com as
riquezas do seu amor, com bênçãos e mais bênçãos.
17. A lei foi dada por meio de Moisés, mas o amor e
a verdade vieram por meio de Jesus Cristo.
18. Ninguém nunca viu Deus. Somente o Filho único,
que é Deus e está ao lado do Pai, foi quem nos
mostrou quem é Deus.
- Ofertório – Hino – CTP
- Proclamação da Palavra
5 – Envio
- Oração / Envio / Bênção Apostólica

CULTO VESPERTINO
- Prelúdio
1 – Adoração
- Leitura do Salmo 72
- Oração de Invocação
- Cântico - Crianças
2 – Confissão
- Confissão / Declaração de perdão
3 – Louvor
- Leitura do AT em Isaías 6.3,,5-6
- Cânticos de Louvor / Ofertório
- Leitura Responsiva do NT em Efésios 3.1-12
3. Deus me revelou o seu plano secreto e fez com que
eu o conhecesse.
5. No passado esse segredo não foi contado aos
seres humanos, mas agora, por meio do seu
Espírito, Deus o revelou aos seus santos apóstolos
e profetas.
6. O segredo é este: por meio do evangelho os nãojudeus participam com os judeus das bênçãos divinas.
Eles são membros do mesmo corpo e participam da
promessa que Deus fez por meio de Cristo Jesus.
7. Graças ao dom que Deus, na sua bondade, me
deu, e, pela ação do seu poder, eu fui colocado
como servo do evangelho.
8. Eu sou menos do que o menor de todos os que
pertencem a Deus, mas mesmo assim ele me deu este
privilégio de anunciar aos não-judeus a boa notícia das
imensas riquezas de Cristo.
9. E também me deu o privilégio de fazer com que
todos vejam como se realiza o plano secreto de
Deus. Deus, que criou tudo, escondeu esse
segredo durante os tempos passados.
10. E isso aconteceu a fim de que agora, por meio da
Igreja, as autoridades e os poderes angélicos do
mundo celestial conheçam a sabedoria de Deus em
todas as suas diferentes formas.
11. Deus fez isso de acordo com o seu propósito
eterno, que ele realizou por meio de Cristo Jesus, o
nosso Senhor.
12. Por estarmos unidos com Cristo, por meio da nossa
fé nele, nós temos a coragem de nos apresentarmos
na presença de Deus com toda a confiança.
- Proclamação da Palavra
5 – Envio
- Oração / Envio / Bênção Apostólica

