Escala do Serviço Diaconal

Domingo
Porta manhã
Porta Noite
Ceia Manhã
Ceia Noite
Terças

03/02
Ester
Caio

10/02
Rodrigo
Moacir

17/02
Lucas
Francisco
Lucas

24/02
Maria José
Josias

Caio

Responsáveis pela liturgia e pregação
Dias do mês

1º Domingo – Manhã

03/02

1º Domingo - Noite

03/02

2º Domingo – Manhã

03/02

2º Domingo – Noite

10/02

3º Domingo - Manhã

17/02

3º Domingo - Noite

17/02

4º Domingo – Manhã

24/02

4º Domingo – Noite

24/02

Responsáveis

Direção: Presb. Paulo
Pregador: Rev. Erivan
Direção: Presb. Maurício
Pregador: Rev. Erivan
Direção: Sem. Caio
Pregador: Rev. Erivan
Direção: Diac. Lucas
Pregador: Rev. Erivan
Direção: Josias Jr
Pregador: Sem. Caio
Direção: Presb. Delcy Jr
Pregador: Rev. Erivan
Direção: Thamires
Pregador: Rev. Erivan
Direção: Presb. Valmundo
Pregador: Rev. Erivan
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ANIVERSARIANTES DO MÊS
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CORPO DE OFICIAIS DA IGREJA
PASTOR
Rev. Erivan Júnior – Tim: (21) 98602-9055 Res.: (21) 3988-9040

PRESBÍTEROS
Delcy Gonçalves Júnior
Maurício Devojno Bruder
Paulo Roberto Pontes de Souza
Valmundo Monteiro Costa
Eliezer Lopes Jerônimo (Emérito)

MISSIONÁRIO
Luciel Dias de Maria

SEMINARISTA
Caio Ferreira Mendes Silva

DIÁCONO/ISAS
Caio Ferreira Mendes Silva
Ester Alexandre Carvalho da Silva

Francisco das Chagas A. 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:

"E, quando um deles, que era samaritano, viu que estava
curado, voltou louvando a Deus em voz alta. Ajoelhou-se aos pés
de Jesus e lhe agradeceu. Jesus disse: - Os homens que foram
curados eram dez. Onde estão os outros nove?" Lucas 17.15-17
Nossa memória tem um defeito terrível de esquecer as coisas
boas e lembrarmos as coisas ruins. Isso se aplica tanto nas coisas
corriqueiras como na nossa caminhada de fé.
Não é incomum observamos pessoas que durante um tempo
andaram com Deus e depois se afastam e ignoram tudo que um dia
vivenciaram; e ainda amigos que vivenciaram muitas coisas e depois se
afastam por algo que aconteceu esquecendo-se de tudo que viveram.
Infelizmente, isso também é mais comum do que parece no
relacionamento das pessoas com a igreja. Pessoas muitas vezes
chegam do mundo cheias de “carrapichos” e exalando o aroma do
pecado. A igreja em sua simplicidade cuida, trata, perfuma com o
aroma de Cristo, encaminha no conhecimento da verdade, investe em
talentos, ajuda na construção e crescimento da família, caminha junto
nas horas mais difíceis, e basta que aconteça algo diferente, ou
simplesmente algo que os contrariem pessoalmente, que todos os
sentimentos mudam. Já vi igrejas e líderes serem tratados como
inimigos, por pessoas antes envolvidas e companheiras, além de
ações das mais vis para perturbar a paz, desviar, desmotivar ou
tirar membros da comunidade que um dia os acolheu com tanto
carinho.
O texto acima fala da cura de dez leprosos. Apenas um teve o
coração grato a Deus, enquanto os outros nove, mesmo sem a
lepra na pele, continuaram com a lepra no coração. Eles tinham
negócios para retomar, eles tinham contas a acertar, eles tinham
famílias para reencontrar. Nove foram curados da lepra da pele, e
continuaram com a lepra da alma. Apenas um foi completamente
curado. Ele largou tudo e voltou com um coração grato, e somente
assim ele pode ouvir as santas palavras de Jesus: - Você foi curado
por causa da sua fé!
Que nesses dias que antecedem as celebrações do
aniversário da nossa amada igreja, tenhamos a Deus um coração
grato pela nossa comunidade, por tudo que Deus fez em nós
através dela, sejamos como aquele que voltou para agradecer e dar
louvor a Deus!
Rev. Erivan Jr

LITURGIA – 10/02/19 - Culto Matinal
1 – Adoração
Leitura do Salmo 138
Hino
Oração de Invocação
2 – Confissão
Confissão/ Declaração de perdão
3 – Louvor
Leitura Bíblica Responsiva do Lucas 5.1-11
1. Certo dia Jesus estava na praia do lago da Galiléia, e a
multidão se apertava em volta dele para ouvir a mensagem
de Deus.
2. Ele viu dois barcos no lago, perto da praia. Os
pescadores tinham saído deles e estavam lavando as
redes.
3. Jesus entrou num dos barcos, o de Simão, e pediu que ele
o afastasse um pouco da praia. Então sentou-se e começou
a ensinar a multidão.
4. Quando acabou de falar, Jesus disse a Simão: - Leve o
barco para um lugar onde o lago é bem fundo. E então
você e os seus companheiros joguem as redes para
pescar.
5. Simão respondeu: - Mestre, nós trabalhamos a noite toda
e não pescamos nada. Mas, já que o senhor está mandando
jogar as redes, eu vou obedecer.
6. Quando eles jogaram as redes na água, pescaram
tanto peixe, que as redes estavam se rebentando.
7. Então fizeram um sinal para os companheiros que
estavam no outro barco a fim de que viessem ajudá-los. Eles
foram e encheram os dois barcos com tanto peixe, que os
barcos quase afundaram.
8. Quando Simão Pedro viu o que havia acontecido,
ajoelhou-se diante de Jesus e disse: - Senhor, afaste-se
de mim, pois eu sou um pecador!
9. Simão e os outros que estavam com ele ficaram
admirados com a quantidade de peixes que haviam
apanhado.
10. Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram
companheiros de Simão, também ficaram muito
admirados. Então Jesus disse a Simão: - Não tenha
medo! De agora em diante você vai pescar gente.
11. Eles arrastaram os barcos para a praia, deixaram tudo e
seguiram Jesus.
Momento de Louvor
4 – Edificação
- Proclamação da Palavra
5 – Envio
- Oração / Envio / Bênção Apostólica / Poslúdio

LITURGIA – 10/02/19 - Culto Vespertino
- Canção Introdutória
Adoração
- Leitura de Salmo 89
- Oração
- Cântico de Louvor
Edificação
-

Leitura Responsiva do NT em 1 Coríntios 15.1-11

Cânticos de Louvor
- Entrega dos Dízimos e ofertas
- Proclamação da Palavra
Missão
- Oração / Envio / Bênção Apostólica
AVISOS

Oficina de Oração – Na próxima terça teremos nossa
oficina de Oração, dando início a um tempo de Jejum e
Oração pela nossa Igreja.
40 dias de Jejum e Oração – Conclamamos toda a igreja
para um tempo de Jejum e Oração pela nossa
comunidade. Deus tem nos dado um visão, mas ele não
estiver conosco, se ele não fizer em nós e por nós nada
irá acontecer! Por isso vamos nos aproximar dele de
forma pessoal e intensa nesses 40 que antecedem a
celebração dos 115 anos na nossa Igreja.
No dia 12 de fevereiro, às 19:30h teremos uma oficina de
oração e queremos toda a igreja presente para iniciarmos
juntos esse momento!
Aniversário da Igreja – 115 anos
Nossa celebração dos 115 anos será realizada no dia 24
de Março, nós vamos ter um momento especial no culto
da manhã e a grande celebração a noite.
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

