Escala do Serviço Diaconal

Domingo
Porta manhã
Porta Noite
Ceia Manhã
Ceia Noite
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17/02
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24/03
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Caio

Todos

Ester
Rejane

Responsáveis pela liturgia e pregação
Dias do mês

3º Domingo - Manhã

17/02

3º Domingo - Noite

17/02

4º Domingo – Manhã

24/02

4º Domingo – Noite

24/02

1º Domingo

03/03

2º Domingo – Manhã

10/03

2º Domingo – Noite

10/03

3º Domingo - Manhã

17/03

3º Domingo - Noite

17/03

4º Domingo – Manhã

24/03

4º Domingo – Noite

24/03

Responsáveis

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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“- Este é o meu corpo!”

"Depois pegou o pão e deu graças a Deus. Em seguida

Não teremos programação
nesse dia
Direção: Sem. Caio
Pregador: Rev. Erivan
Direção: Diac. Lucas
Pregador: Rev. Erivan
Direção: Rev. Erivan
Pregador: Presb. Delcy Jr
Direção: Presb. Maurício
Pregador: Rev. Erivan
Direção: Presb. Delcy Jr
Pregador: Rev. Erivan
Direção: Conselho
Pregador: Rev. Erivan

ANIVERSARIANTES DO MÊS
Carolina de Melo Carvalho
Rev. Erivan Magno de O. Fonseca Jr

07
17

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:

partiu o pão e o deu aos apóstolos, dizendo: - Isto é
o meu corpo que é entregue em favor de vocês. Façam isto em
memória de mim." Lucas 22.19
“Será que vocês não sabem que o corpo de vocês faz parte
do corpo de Cristo? Será que eu vou pegar uma parte do corpo de
Cristo e fazer com que ela seja parte do corpo de uma prostituta?
É claro que não!” 1 Coríntios 6.15
Na tradição católica o texto de Jesus instituindo a ceia é
levado ao pé da letra, e isso justifica, na visão deles, a adoração ao
“pão transubstanciado” pois, em tese, trata-se do próprio Jesus. É
muito complicado o uso dessa chave de interpretação pois ficaria
difícil aplicar ao texto que Jesus diz ser a porta, a pedra, a fonte, e
tantas outras coisas. Por outro lado, o que é bastante comum na
teologia do novo testamento, principalmente na paulina, é a idéia de
que a Igreja é o Corpo de Cristo, e nós somos seus membros.
A identificação de Jesus com a Igreja fica muito clara no
episódio da conversão de Saulo. No caminho de Damasco, Jesus
pergunta para Saulo: “- Por que me persegues?”, ora Jesus já havia
ressuscitado e voltado aos céus, ele claramente estava falando de
sua igreja.
Somos o corpo de Cristo, o corpo que ele amou, que ele
ajuntou, que ele tem mantido ao longo dos séculos, somos a Sua
Igreja.
Isso é para nós motivo de grande privilégio, mas é também
um grande chamado a responsabilidade. O Corpo de Cristo é Santo
e isso nos desafia a vivermos uma vida de santidade. O corpo de
Cristo é saudável e nós precisamos ser saudáveis, crescendo de
forma saudável e orgânica. O Corpo de Cristo é inviolável e nesse
aspecto somos intimados a respeitar esse corpo, cuidando de
forma exemplar da igreja de Jesus.
Em um dia especial como hoje, que nos sentamos em torno
da Mesa do Senhor, precisamos reafirmar com mais vigor a nossa
fé no Cristo Ressurreto e nossa dedicação a vida no Corpo. Deus
nos chamou para fazer parte do corpo dEle, isso renova nossa
alegria e nos dá forças para respondermos de forma amorosa e
calorosa a tão sublime chamado.
Que Deus abençoe sua Igreja!
Rev. Erivan Jr

LITURGIA – 17/02/19 - Culto Matinal
1 – Adoração
- Leitura do Salmo 1
- Hino
- Oração de Invocação
2 – Confissão
- Confissão/ Declaração de perdão
3 – Louvor
- Leitura Responsiva do AT em Jeremias 17.5-10

5. O SENHOR Deus diz: "Eu amaldiçoarei aquele que
se afasta de mim, que confia nos outros, que confia na
força de fracos seres humanos.
6. Ele é como uma planta do deserto que cresce na
terra seca, no chão salgado, onde não cresce mais
nada. Nada de bom acontece com ele.
7. "Mas eu abençoarei aquele que confia em mim,
aquele que tem fé em mim, o SENHOR.
8. Ele é como a árvore plantada perto da água, que
espalha as suas raízes até o ribeirão. Quando vem
o calor, ela não tem medo, pois as suas folhas
ficam sempre verdes. Quando não chove, ela não
se preocupa; continua dando frutas.
9. "Quem pode entender o coração humano? Não há
nada que engane tanto como ele; está doente demais
para ser curado.
10. Eu, o SENHOR, examino os pensamentos e
ponho à prova os corações. Eu trato cada pessoa
conforme a sua maneira de viver, de acordo com o
que ela faz."
11. O homem que ganha dinheiro desonestamente é
como a ave que choca ovos que não botou; durante a
sua vida, ele perde as suas riquezas e no fim não
passa de um tolo.
13. Ó SENHOR Deus, tu és a esperança do povo de
Israel; todos os que te abandonam serão humilhados.
Desaparecerão como nomes escritos na areia porque
abandonaram a ti, o SENHOR, a fonte de água fresca.

14 Ó SENHOR, cura-me, e ficarei curado; salva-me, e
serei salvo, pois eu canto louvores a ti.
Momento de Louvor
4 – Edificação
- Proclamação da Palavra
- Ceia do Senhor
5 – Envio
- Oração / Envio / Bênção Apostólica / Poslúdio

LITURGIA – 17/02/19 - Culto Vespertino
- Canção Introdutória
Adoração
- Leitura de Salmo 15
- Oração
- Cântico de Louvor
Edificação
-

Leitura Responsiva do NT em Lucas 6.17-26

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

Domingo dia 03/03 – Por questão de segurança, como
nos anos anteriores, não teremos atividades na Igreja no
domingo de carnaval.
40 Dias de Jejum e Oração – Iniciamos na terça
passada o nosso tempo de jejum e oração pela igreja.
Durante 40 dias todos nós vamos orar e jejuar pela nossa
igreja que completa esse ano 115 anos.
Encontro de Casais – Já está marcado nosso encontro
de casais, acontecerá em Itaipava, no Hotel do Exercito, o
mesmo de 2017. Se prepare e participe!
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

