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Eu amo!

ANIVERSARIANTES DO MÊS

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

"Que o amor de vocês não seja fingido. Odeiem o mal e sigam
o que é bom. Amem uns aos outros com o amor de irmãos em
Cristo e se esforcem para tratar uns aos outros com respeito.
No que depender de vocês, façam todo o possível para viver
em paz com todas as pessoas.” Romanos 12.9,10 e 12
Ultimamente as notícias e comentários sobre a igreja
destoam em muito dessas instruções que o Apóstolo Paulo nos
deixou, por isso, nesse tempo de celebração, nada mais apropriado
do que pensarmos nessas instruções que foram e precisam
continuar sendo todo o diferencial do povo de Deus.
Em um mundo que transpira ódio, somos convocados a ser o
povo que ama:
Deus. O primeiro e grande desafio é amar a Deus. O próprio
Jesus estabeleceu o amor a Deus como o primeiro mandamento. O
amor a Deus é a base para outras experiências de amor com toda a
criação, se não amamos o Criador de tudo e de todos não teremos
condições de amar as outras pessoas. O amor a Deus é a imagem
que o nosso “espelho reflete”, o nosso trato com as outras pessoas
é o raio-X do nosso amor a Deus.
Pessoas. O segundo mandamento de Jesus é amar o
próximo como se fosse a nós mesmos. O Ap. Paulo fala do amor de
irmãos e do esforço para se tratar com respeito também de irmãos.
Nesse ponto, temos visto muitos escorregando, se julga muito, se
maltrata demais, se fere com palavra de forma contumaz. O
respeito as pessoas deve ser buscado com todas as nossas forças,
ninguém tem o direito de desrespeitar o outro, por mais que tenha
todas as discordâncias possíveis. Nesse sentido, a Igreja é
chamada a caminhar na contramão do sentimento nacional, andar
em amor e respeito.
Comunidade/Igreja. Claro que de forma ainda mais intensa,
devemos amar nossa igreja. Nela fomos e somos diariamente
treinados e conduzidos a presença de Deus. Em igrejas
democráticas como a nossa é bem mais fácil aparecer
controvérsias e pontos de discordância na caminhada, mas nada
disso pode sufocar o amor que temos pela nossa igreja.
É tempo de amarmos, a Deus, as pessoas a nossa volta e a
nossa Igreja, a comunidade que Deus escolheu para nós!
Rev. Erivan Jr

LITURGIA – 10/03/19 - Culto Matinal
1 – Adoração
- Leitura do Salmo 91
- Hino
- Oração de Invocação
2 – Confissão
- Confissão/ Declaração de perdão
3 – Louvor
- Leitura Responsiva do AT em Deuteronômio 26.1-11
1. Moisés disse ao povo: - Vocês vão tomar posse da terra que
o SENHOR, nosso Deus, está dando a vocês. Depois de
morarem lá algum tempo,
2. cada um deve pegar a primeira parte de todas as
colheitas produzidas pela terra que o SENHOR Deus lhe
deu, deve colocá-la num cesto e levar para o lugar que Deus
tiver escolhido para nele ser adorado.
3. Vá falar com o sacerdote que estiver servindo naquele dia e
diga: "Declaro hoje que estou morando na terra que o SENHOR,
nosso Deus, prometeu dar aos nossos antepassados."
4. Aí o sacerdote pegará o cesto e o colocará na frente do
altar do SENHOR, nosso Deus.
5. Então, na presença do SENHOR, você fará esta declaração:
"O meu antepassado foi um arameu que não tinha lugar certo
onde morar. Ele foi com a família para o Egito, e ali eles
moraram como estrangeiros. Quando chegaram lá, eram
poucos, mas aumentaram em número e se tornaram um povo
grande e forte.
6. Os egípcios nos maltrataram e nos obrigaram a fazer
trabalhos pesados.
7. Então oramos, pedindo socorro ao SENHOR, o Deus dos
nossos antepassados. Ele nos atendeu e viu a nossa aflição, a
nossa miséria e como éramos perseguidos.
8. Com a sua força e com o seu poder ele fez milagres,
maravilhas e coisas espantosas, e nos tirou do Egito,
9. e nos trouxe até esta terra que nos deu, uma terra boa e rica.
10. E agora, ó SENHOR Deus, eu te ofereço a primeira parte
das colheitas da terra que me deste." - Depois, coloque a
oferta diante do SENHOR, nosso Deus, e ajoelhe-se na sua
presença.
11. Fique alegre por causa de todas as coisas boas que o
SENHOR deu a você e à sua família e faça uma festa com os
levitas e com os estrangeiros que moram onde você vive.

Momento de Louvor
4 – Edificação
- Proclamação da Palavra
5 – Envio
- Oração / Envio / Bênção Apostólica / Poslúdio

LITURGIA – 10/03/19 - Culto Vespertino
- Canção Introdutória
Adoração
- Leitura do Salmo 15
- Oração
- Cântico de Louvor
Edificação
-

Leitura Responsiva do NT em Romanos 10.4-15

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

40 Dias de Jejum e Oração – Iniciamos há 26 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!
Mês do Aniversário da Igreja – 115 anos
Esse mês de Março será especial, celebramos os 115
anos da nossa Igreja. 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

