Escala do Serviço Diaconal

Domingo
Porta manhã
Porta Noite
Ceia Manhã
Ceia Noite
Terças

01/03
X
X

10/03
Josias
Lucas

17/03
Ester

24/03
Rodrigo

Caio

Todos

Ester
X

Lucas

Responsáveis pela liturgia e pregação
Dias do mês

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

5º Domingo – Manhã

31/03

5º Domingo – Noite

31/03

Responsáveis

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
Direção: Presb. Mauricio
Pregador: Mis. Luciel
Direção: Diac. Lucas
Pregador: Sem. Caio
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Sem máscaras

ANIVERSARIANTES DO MÊS

Leandro Azevedo Gomes
Caio Ferreira Mendes Silva
Lany Vasconcelos Antunes Roale
Luiz André Farias André
Leidiane Nascimento Gomes Fonseca

06
07
21
22
27

CORPO DE OFICIAIS DA IGREJA
PASTOR
Rev. Erivan Júnior – Cel: (21) 98602-9055 Res: 3988-9040 Trab: 3981-7352

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:

"Por isso, também me esforço por ter sempre
consciência pura diante de Deus e dos homens.” Atos 24.16
O carnaval está chegando e a nossa cidade se prepara para
esses dias de festa caracterizada pelo uso de máscaras, consumos
de bebidas e drogas, vulgarização do sexo, e culto a deuses
pagãos das mais variadas origens. É também um tempo onde as
pessoas preparam fantasias, e usam máscaras para se
esconderem e assim liberar os instintos mais escondidos.
O carnaval é a festa pagã mais celebrada no nosso país,
entretanto seus efeitos não ficam nos dias reservados à festa, mas
se espalham pela vida do nosso povo, influenciando até mesmo os
filhos de Deus.
Nesse domingo que antecede o carnaval, queremos relembrar
o principio bíblico de sermos transparentes diante de Deus e dos
homens. Sim, não temos o que esconder. Os nossos pensamentos,
os nossos sentimentos, as nossas posturas e escolhas não podem
ser escondidas por trás de uma máscara, mesmo que essa
máscara seja uma máscara de santidade.
Somos desafiados a sermos transparentes o tempo inteiro. E
esse desafio também não é tão simples assim. Eu já conheci
pessoas extremamente grosseiras, estúpidas e sem nenhum tato
com as outras pessoas, e quando eram confrontadas sobre essa
posturas alegavam a “sinceridade”. Ora, não podemos usar
máscaras, não podemos viver aquilo que não somos, mas tudo que
somos precisa passar pelo crivo de Cristo. Ele é o nosso senhor, e
nós precisamos nos moldar todos os dias para parecer com Ele,
transformando os nossos sentimentos, sacrificando o nosso eu e
alimentando empatia pelas outras pessoas.
Não precisamos de máscaras! Somos filhos e filhas de Deus
que vivem a verdade do evangelho e externam isso aqueles que
estão ao nosso lado. Por isso, somos desafiados constantemente a
sermos pessoas amáveis, simpáticas e acolhedoras, assim vamos
vivendo o estilo de vida que o Senhor quer pra nós, e “tendo a
simpatia de todo o povo. E o Senhor acrescentará diariamente os
que hão sendo salvos”.
Que Deus nos faça homens e mulheres transparentes e
simpáticos!!!!!
Rev. Erivan Jr

LITURGIA – 24/02/19 - Culto Matinal
1 – Adoração
Leitura do Salmo 37.1-11
Hino
Oração de Invocação
2 – Confissão
Confissão/ Declaração de perdão
3 – Louvor
Leitura Responsiva do AT em Genesis 45.3-11,15
3. José disse aos irmãos: - Eu sou José. O meu pai ainda
está vivo? Quando os irmãos ouviram isso, ficaram tão
assustados, que não puderam responder nada.
4. E José disse: - Cheguem mais perto de mim, por favor.
Eles chegaram, e ele continuou: - Eu sou o seu irmão
José, aquele que vocês venderam a fim de ser trazido
para o Egito.
5. Agora não fiquem tristes nem aborrecidos com vocês
mesmos por terem me vendido a fim de ser trazido para cá.
Foi para salvar vidas que Deus me enviou na frente de
vocês.
6. Já houve dois anos de fome no mundo, e ainda haverá
mais cinco anos em que ninguém vai preparar a terra,
nem colher.
7. Deus me enviou na frente de vocês a fim de que ele, de
um modo maravilhoso, salvasse a vida de vocês aqui neste
país e garantisse que teriam descendentes.
8. Portanto, não foram vocês que me mandaram para cá,
mas foi Deus. Ele me pôs como o mais alto ministro do
rei. Eu tomo conta do palácio dele e sou o governador de
todo o Egito.
9. - Agora voltem depressa para casa e digam ao meu pai
que o seu filho José manda lhe dizer o seguinte: "Deus me
fez governador de todo o Egito. Venha me ver logo; não
demore.
10. O senhor morará na região de Gosém e assim ficará
perto de mim - o senhor, os seus filhos, os seus netos,
as suas ovelhas, as suas cabras, o seu gado e tudo o
que é seu.
11. A fome ainda vai durar mais cinco anos, e em Gosém eu
darei mantimentos ao senhor, à sua família e aos seus
animais. Assim não lhes faltará nada."
15. Então, ainda chorando, José abraçou e beijou cada
um dos seus irmãos. Depois disso os irmãos começaram
a falar com ele.
Momento de Louvor
4 – Edificação
- Proclamação da Palavra
5 – Envio
- Oração / Envio / Bênção Apostólica / Poslúdio

LITURGIA – 24/02/19 – Culto Vespertino
Canção Introdutória
Adoração
- Leitura em Lucas 1.47-53
- Oração
- Cântico de Louvor
Edificação
-

Leitura Responsiva do NT em Lucas 6.27-38

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 há 12 dias 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

